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� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية 
        ا�رس السادسا�رس السادسا�رس السادسا�رس السادسا�رس السادسا�رس السادسا�رس السادسا�رس السادس

 البعد عن مواطن الشبهاتالبعد عن مواطن الشبهاتالبعد عن مواطن الشبهاتالبعد عن مواطن الشبهات

ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ "! تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ "! تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ "! تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد ! تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ "! تعـاىل مـن رشور 
ٔانفسـنا ٔاعاملنا وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فـال مـضل 8، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ٔاعاملنا وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فـال مـضل 8، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ٔاعاملنا وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فـال مـضل 8، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ٔاعاملنا وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فـال مـضل 8، ومـن يـضلل فـال 

 وحــده ال رشيــك 8، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده  وحــده ال رشيــك 8، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده  وحــده ال رشيــك 8، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده  وحــده ال رشيــك 8، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده هــادي 8، ؤاشــهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللاهــادي 8، ؤاشــهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللاهــادي 8، ؤاشــهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللاهــادي 8، ؤاشــهد ٔان ال ٕا8 ٕاال هللا
        . . . . ورسو8 صىل هللا عليه وا8ٓ ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ"حسان ٕاىل يوم ا�ينورسو8 صىل هللا عليه وا8ٓ ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ"حسان ٕاىل يوم ا�ينورسو8 صىل هللا عليه وا8ٓ ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ"حسان ٕاىل يوم ا�ينورسو8 صىل هللا عليه وا8ٓ ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ"حسان ٕاىل يوم ا�ين

وصلنا بفضل هللا ومنه ٕاىل احلـديث الـسادس مـن هـذه أالربعـني املباركـة للـسـيد وصلنا بفضل هللا ومنه ٕاىل احلـديث الـسادس مـن هـذه أالربعـني املباركـة للـسـيد وصلنا بفضل هللا ومنه ٕاىل احلـديث الـسادس مـن هـذه أالربعـني املباركـة للـسـيد وصلنا بفضل هللا ومنه ٕاىل احلـديث الـسادس مـن هـذه أالربعـني املباركـة للـسـيد 
        ....----رمحه هللا تعاىلرمحه هللا تعاىلرمحه هللا تعاىلرمحه هللا تعاىل----احلصور إالمام النووي احلصور إالمام النووي احلصور إالمام النووي احلصور إالمام النووي 

        ::::السادسالسادسالسادسالسادس    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث

ِ النiْعَماِن ْبِن بَِشٍري َعْن اdِيب َعْبِد َعْن اdِيب َعْبِد َعْن اdِيب َعْبِد َعْن اdِيب َعْبِد     ::::يقوليقوليقوليقول jkْعَماِن ْبِن بَِشٍري اiالن ِ jkْعَماِن ْبِن بَِشٍري اiالن ِ jkْعَماِن ْبِن بَِشٍري اiالن ِ jkَعْهنَُما----ا ُ jkَعْهنَُماَرِيضَ ا ُ jkَعْهنَُماَرِيضَ ا ُ jkَعْهنَُماَرِيضَ ا ُ jkقَالَ  قَالَ  قَالَ  قَالَ - - - - َرِيضَ ا   :  :  :  : ِ jkَمسِْعت َرُسوَل ا ِ jkَمسِْعت َرُسوَل ا ِ jkَمسِْعت َرُسوَل ا ِ jkَمسِْعت َرُسوَل ا
---- َjعَلَْيِه َوَسـمل ُ jkا jَصىل َjعَلَْيِه َوَسـمل ُ jkا jَصىل َjعَلَْيِه َوَسـمل ُ jkا jَصىل َjعَلَْيِه َوَسـمل ُ jkا jُمـوٌر ««««: : : :  يَُقـولُ  يَُقـولُ  يَُقـولُ  يَُقـولُ ----َصىلuَوبَيَْهنَُمـا ا ، ٌ نj الَْحـَراَم بَـّنيِ

x
، َوا ٌ ، َوبَيَْهنَُمـا اuُمـوٌر ٕانj الَْحـَالَل بَـّنيِ ٌ نj الَْحـَراَم بَـّنيِ
x
، َوا ٌ ، َوبَيَْهنَُمـا اuُمـوٌر ٕانj الَْحـَالَل بَـّنيِ ٌ نj الَْحـَراَم بَـّنيِ
x
، َوا ٌ ، َوبَيَْهنَُمـا اuُمـوٌر ٕانj الَْحـَالَل بَـّنيِ ٌ نj الَْحـَراَم بَـّنيِ
x
، َوا ٌ ٕانj الَْحـَالَل بَـّنيِ

ــنj َكِثــٌري ِمــنْ  ــنj َكِثــٌري ِمــنْ ُمــْشتَِهبَاٌت َال يَْعلَُمهُ ــنj َكِثــٌري ِمــنْ ُمــْشتَِهبَاٌت َال يَْعلَُمهُ ــنj َكِثــٌري ِمــنْ ُمــْشتَِهبَاٌت َال يَْعلَُمهُ يِنــِه ُمــْشتَِهبَاٌت َال يَْعلَُمهُ ِ�ِ dا َتْربَ ُهبَاِت فَْقــد اســـْ iَقــى الــشـj يِنــِه  النjــاِس، فََمــْن ات ِ�ِ dا َتْربَ ُهبَاِت فَْقــد اســـْ iَقــى الــشـj يِنــِه  النjــاِس، فََمــْن ات ِ�ِ dا َتْربَ ُهبَاِت فَْقــد اســـْ iَقــى الــشـj يِنــِه  النjــاِس، فََمــْن ات ِ�ِ dا َتْربَ ُهبَاِت فَْقــد اســـْ iَقــى الــشـj  النjــاِس، فََمــْن ات
اِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك  jُهبَاِت َوقََع ِيف الَْحَراِم، َاكلر iاِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك َوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع ِيف الشـ jُهبَاِت َوقََع ِيف الَْحَراِم، َاكلر iاِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك َوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع ِيف الشـ jُهبَاِت َوقََع ِيف الَْحَراِم، َاكلر iاِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك َوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع ِيف الشـ jُهبَاِت َوقََع ِيف الَْحَراِم، َاكلر iَوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع ِيف الشـ

نj ِمحَى 
x
نj ِلُلكِّ َمِ�ٍ ِمحًى، اdالj َوا

x
نj ِمحَى اdْن يَْرتََع ِفيِه، اdَال َوا

x
نj ِلُلكِّ َمِ�ٍ ِمحًى، اdالj َوا

x
نj ِمحَى اdْن يَْرتََع ِفيِه، اdَال َوا

x
نj ِلُلكِّ َمِ�ٍ ِمحًى، اdالj َوا

x
نj ِمحَى اdْن يَْرتََع ِفيِه، اdَال َوا

x
نj ِلُلكِّ َمِ�ٍ ِمحًى، اdالj َوا

x
نj ِيف الَْجَسِد اdْن يَْرتََع ِفيِه، اdَال َوا

x
ِ َمَحارُِمُه، اdالj َوا jkِيف الَْجَسِد ا jن
x
ِ َمَحارُِمُه، اdالj َوا jkِيف الَْجَسِد ا jن
x
ِ َمَحارُِمُه، اdالj َوا jkِيف الَْجَسِد ا jن
x
ِ َمَحارُِمُه، اdالj َوا jkا

ُه، اdَال َوِيهَ  iُه، َوٕاَذا فَـَسَدْت فَـَسَد الَْجـَسُد ُلكـ iَال َوِيهَ ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكـdُه، ا iُه، َوٕاَذا فَـَسَدْت فَـَسَد الَْجـَسُد ُلكـ iَال َوِيهَ ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكـdُه، ا iُه، َوٕاَذا فَـَسَدْت فَـَسَد الَْجـَسُد ُلكـ iَال َوِيهَ ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكـdُه، ا iُه، َوٕاَذا فَـَسَدْت فَـَسَد الَْجـَسُد ُلكـ iُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكـ
    ]. ]. ]. ]. رواه البخاري ومسملرواه البخاري ومسملرواه البخاري ومسملرواه البخاري ومسمل[[[[» » » » الَْقلُْب الَْقلُْب الَْقلُْب الَْقلُْب 

        : : : : حصايب احلديثحصايب احلديثحصايب احلديثحصايب احلديث

لـنعامن بـن بـشري بـن لـنعامن بـن بـشري بـن لـنعامن بـن بـشري بـن لـنعامن بـن بـشري بـن هو الصحايب اجلليل النعامن بن بشري ريض هللا عنـه، وهـو اهو الصحايب اجلليل النعامن بن بشري ريض هللا عنـه، وهـو اهو الصحايب اجلليل النعامن بن بشري ريض هللا عنـه، وهـو اهو الصحايب اجلليل النعامن بن بشري ريض هللا عنـه، وهـو ا
    ســعد بــن ثعلبــة بــن يزيــد اخلــزر� أالنــصاري، هــو ؤابــوه حصابيــان، يعــين راويســعد بــن ثعلبــة بــن يزيــد اخلــزر� أالنــصاري، هــو ؤابــوه حصابيــان، يعــين راويســعد بــن ثعلبــة بــن يزيــد اخلــزر� أالنــصاري، هــو ؤابــوه حصابيــان، يعــين راويســعد بــن ثعلبــة بــن يزيــد اخلــزر� أالنــصاري، هــو ؤابــوه حصابيــان، يعــين راوي
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� معهد شيخ اإلسالم العلمي

 هو النعامن بن بشري فهو حصايب ؤابوه بشري بن سعد حصـايب ٔايـًضا، ؤامـه  هو النعامن بن بشري فهو حصايب ؤابوه بشري بن سعد حصـايب ٔايـًضا، ؤامـه  هو النعامن بن بشري فهو حصايب ؤابوه بشري بن سعد حصـايب ٔايـًضا، ؤامـه  هو النعامن بن بشري فهو حصايب ؤابوه بشري بن سعد حصـايب ٔايـًضا، ؤامـه احلديثاحلديثاحلديثاحلديث
معرة بنت رواحة ويه ٔاخت عبد هللا بن رواحة فهــي وخـا8 حصابيـان ريض هللا معرة بنت رواحة ويه ٔاخت عبد هللا بن رواحة فهــي وخـا8 حصابيـان ريض هللا معرة بنت رواحة ويه ٔاخت عبد هللا بن رواحة فهــي وخـا8 حصابيـان ريض هللا معرة بنت رواحة ويه ٔاخت عبد هللا بن رواحة فهــي وخـا8 حصابيـان ريض هللا 

ري ويه حصابية كذ ، ومعه ِسامك بن سعد هو ري ويه حصابية كذ ، ومعه ِسامك بن سعد هو ري ويه حصابية كذ ، ومعه ِسامك بن سعد هو ري ويه حصابية كذ ، ومعه ِسامك بن سعد هو عهنم ٔامجعني، ؤاخته ٔاممية بنت بشعهنم ٔامجعني، ؤاخته ٔاممية بنت بشعهنم ٔامجعني، ؤاخته ٔاممية بنت بشعهنم ٔامجعني، ؤاخته ٔاممية بنت بش
        ....ريض هللا عهنم ؤارضامهريض هللا عهنم ؤارضامهريض هللا عهنم ؤارضامهريض هللا عهنم ؤارضامه----حصايب بدري حصايب بدري حصايب بدري حصايب بدري 

 ٔاول مولود و� لٔالنصار بعد الهجرة  يف شـهر جـامدى أالوىل عـىل رٔاس  ٔاول مولود و� لٔالنصار بعد الهجرة  يف شـهر جـامدى أالوىل عـىل رٔاس  ٔاول مولود و� لٔالنصار بعد الهجرة  يف شـهر جـامدى أالوىل عـىل رٔاس  ٔاول مولود و� لٔالنصار بعد الهجرة  يف شـهر جـامدى أالوىل عـىل رٔاس ����وهو وهو وهو وهو 
 من ٔاخطب  من ٔاخطب  من ٔاخطب  من ٔاخطب ����، واكن ، واكن ، واكن ، واكن ����ٔاربعة عرش شهًرا من الهجرة عىل أالحص، وحنكه النيب ٔاربعة عرش شهًرا من الهجرة عىل أالحص، وحنكه النيب ٔاربعة عرش شهًرا من الهجرة عىل أالحص، وحنكه النيب ٔاربعة عرش شهًرا من الهجرة عىل أالحص، وحنكه النيب 

 هللا ٔاحب ٕايل من ٔان ٔاكـون  هللا ٔاحب ٕايل من ٔان ٔاكـون  هللا ٔاحب ٕايل من ٔان ٔاكـون  هللا ٔاحب ٕايل من ٔان ٔاكـون ٔالن ٔاكون ضعيًفا يف طاعةٔالن ٔاكون ضعيًفا يف طاعةٔالن ٔاكون ضعيًفا يف طاعةٔالن ٔاكون ضعيًفا يف طاعة((((:  :  :  :  ����    ªمهªمهªمهªمهالناس، ومن الناس، ومن الناس، ومن الناس، ومن 
ً̄ يف معصيته ً̄ يف معصيتهقو ً̄ يف معصيتهقو ً̄ يف معصيتهقو  عىل يد خا� الكـوالعي غـي³ ســنة مخـس وســتني ٔاو  عىل يد خا� الكـوالعي غـي³ ســنة مخـس وســتني ٔاو  عىل يد خا� الكـوالعي غـي³ ســنة مخـس وســتني ٔاو  عىل يد خا� الكـوالعي غـي³ ســنة مخـس وســتني ٔاو ���� قُتل  قُتل  قُتل  قُتل ))))قو

        ....سـتا وسـتني و8 ٔاربعة وسـتون سـنة ريض هللا عنه ؤارضاهسـتا وسـتني و8 ٔاربعة وسـتون سـنة ريض هللا عنه ؤارضاهسـتا وسـتني و8 ٔاربعة وسـتون سـنة ريض هللا عنه ؤارضاهسـتا وسـتني و8 ٔاربعة وسـتون سـنة ريض هللا عنه ؤارضاه

ٌ ««««    ����يقول قال رسول هللا يقول قال رسول هللا يقول قال رسول هللا يقول قال رسول هللا  نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، َوا ٌ ٌ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، َوا ٌ ٌ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، َوا ٌ ٌ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، َوا ٌ         ....»»»»ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ

        .... معاين اللكامت معاين اللكامت معاين اللكامت معاين اللكامت

 ٌ ٌ بَّنيِ ٌ بَّنيِ ٌ بَّنيِ         ....اهراهراهراهر مبعىن واحض ظ مبعىن واحض ظ مبعىن واحض ظ مبعىن واحض ظ::::بَّنيِ

ويه املشلك ملا فيـه مـن عـدم الوضـوح يف احلـل واحلرمـة ويه املشلك ملا فيـه مـن عـدم الوضـوح يف احلـل واحلرمـة ويه املشلك ملا فيـه مـن عـدم الوضـوح يف احلـل واحلرمـة ويه املشلك ملا فيـه مـن عـدم الوضـوح يف احلـل واحلرمـة : : : : َوبَيَْهنَُما اuُموٌر ُمْشتَِهبَاتٌ َوبَيَْهنَُما اuُموٌر ُمْشتَِهبَاتٌ َوبَيَْهنَُما اuُموٌر ُمْشتَِهبَاتٌ َوبَيَْهنَُما اuُموٌر ُمْشتَِهبَاتٌ 
        ....عند من اشتهبت عليهعند من اشتهبت عليهعند من اشتهبت عليهعند من اشتهبت عليه

        .... ٔاي ال يُعمل حمكها لتنازع أالد¼ ٔاي ال يُعمل حمكها لتنازع أالد¼ ٔاي ال يُعمل حمكها لتنازع أالد¼ ٔاي ال يُعمل حمكها لتنازع أالد¼::::َال يَْعلَُمهُنj َال يَْعلَُمهُنj َال يَْعلَُمهُنj َال يَْعلَُمهُنj     ::::قالقالقالقال

jَقى jَقىفََمْن ات jَقىفََمْن ات jَقىفََمْن ات         ....اجتنب وجعل بينه وبيهنا حاجًزا وواقيًا حيميهاجتنب وجعل بينه وبيهنا حاجًزا وواقيًا حيميهاجتنب وجعل بينه وبيهنا حاجًزا وواقيًا حيميهاجتنب وجعل بينه وبيهنا حاجًزا وواقيًا حيميه: : : : فََمْن ات

ُهبَاِت  iُهبَاِت الشـ iُهبَاِت الشـ iُهبَاِت الشـ iتلط غري الواحضمجع شـهبة ويه مجع شـهبة ويه مجع شـهبة ويه مجع شـهبة ويه : : : : الشـÃتلط غري الواحضأالمر املشتبه امللتبس املشلك اÃتلط غري الواحضأالمر املشتبه امللتبس املشلك اÃتلط غري الواحضأالمر املشتبه امللتبس املشلك اÃأالمر املشتبه امللتبس املشلك ا....        

يِنِه َوِعْرِضهِ  ِ�ِ dا َتْربَ يِنِه َوِعْرِضهِ فَْقد اسـْ ِ�ِ dا َتْربَ يِنِه َوِعْرِضهِ فَْقد اسـْ ِ�ِ dا َتْربَ يِنِه َوِعْرِضهِ فَْقد اسـْ ِ�ِ dا َتْربَ اسـتربٔا طلب الرباءة ٔاو حصل علهيا، �ينه من الـنقص، اسـتربٔا طلب الرباءة ٔاو حصل علهيا، �ينه من الـنقص، اسـتربٔا طلب الرباءة ٔاو حصل علهيا، �ينه من الـنقص، اسـتربٔا طلب الرباءة ٔاو حصل علهيا، �ينه من الـنقص، : : : : فَْقد اسـْ
حسب الرجل وهو ما يُمدح حسب الرجل وهو ما يُمدح حسب الرجل وهو ما يُمدح حسب الرجل وهو ما يُمدح : : : : ولعرضه حبفظه عام يعاب، ولكمة العرض املقصود هباولعرضه حبفظه عام يعاب، ولكمة العرض املقصود هباولعرضه حبفظه عام يعاب، ولكمة العرض املقصود هباولعرضه حبفظه عام يعاب، ولكمة العرض املقصود هبا

        ....به ٔاو يذم، وسـيأيت التفصيلبه ٔاو يذم، وسـيأيت التفصيلبه ٔاو يذم، وسـيأيت التفصيلبه ٔاو يذم، وسـيأيت التفصيل
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        . . . . مي احملظور عىل غري مالكهمي احملظور عىل غري مالكهمي احملظور عىل غري مالكهمي احملظور عىل غري مالكهاملاكن احملاملاكن احملاملاكن احملاملاكن احمل: : : : والِْحَمىوالِْحَمىوالِْحَمىوالِْحَمى

        .... مبعىن يقرب مبعىن يقرب مبعىن يقرب مبعىن يقرب::::يُوِشكُ يُوِشكُ يُوِشكُ يُوِشكُ 

        . . . . تألك وتقمي فيه املاشـيةتألك وتقمي فيه املاشـيةتألك وتقمي فيه املاشـيةتألك وتقمي فيه املاشـية: : : : اdْن يَْرتََع ِفيهِ اdْن يَْرتََع ِفيهِ اdْن يَْرتََع ِفيهِ اdْن يَْرتََع ِفيهِ 

        .... القطعة من اللحم بقدر ما يُمضغ القطعة من اللحم بقدر ما يُمضغ القطعة من اللحم بقدر ما يُمضغ القطعة من اللحم بقدر ما يُمضغ::::املُْضَغةً املُْضَغةً املُْضَغةً املُْضَغةً 

ٌ ««««: : : : يقوليقوليقوليقول ٌ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ ٌ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ ٌ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ ٌ ««««    ما هو احلرام؟ما هو احلرام؟ما هو احلرام؟ما هو احلرام؟» » » » ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
ٌ َوا نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
ٌ َوا نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
ٌ َوا نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، ما هو احلـرام مـا هـو ، ما هو احلـرام مـا هـو ، ما هو احلـرام مـا هـو ، ما هو احلـرام مـا هـو »»»»َوا

        الح؟الح؟الح؟الح؟احلرام يف اللغة وÖصطاحلرام يف اللغة وÖصطاحلرام يف اللغة وÖصطاحلرام يف اللغة وÖصط

، ٕاذن حلـت عنـه التبعـات، لـيس عـىل فعـ× : : : : احلالل يف اللغةاحلالل يف اللغةاحلالل يف اللغةاحلالل يف اللغة iـل ، ٕاذن حلـت عنـه التبعـات، لـيس عـىل فعـ× من قوهلم حل َحيِ iـل ، ٕاذن حلـت عنـه التبعـات، لـيس عـىل فعـ× من قوهلم حل َحيِ iـل ، ٕاذن حلـت عنـه التبعـات، لـيس عـىل فعـ× من قوهلم حل َحيِ iـل من قوهلم حل َحيِ
        . . . . تبعة، ال حياسب علهيا ال يعاقب علهياتبعة، ال حياسب علهيا ال يعاقب علهياتبعة، ال حياسب علهيا ال يعاقب علهياتبعة، ال حياسب علهيا ال يعاقب علهيا

        .... هو ما مل يرد دليٌل بتحرميه هو ما مل يرد دليٌل بتحرميه هو ما مل يرد دليٌل بتحرميه هو ما مل يرد دليٌل بتحرميهالشافعية واملالكية،الشافعية واملالكية،الشافعية واملالكية،الشافعية واملالكية،    ::::اصطالًحااصطالًحااصطالًحااصطالًحا

        .... هو ما ورد دليل حب× هو ما ورد دليل حب× هو ما ورد دليل حب× هو ما ورد دليل حب×::::احلنفيةاحلنفيةاحلنفيةاحلنفية

        ؟؟؟؟ للحالل للحالل للحالل للحاللما الفرق بني التعريفنيما الفرق بني التعريفنيما الفرق بني التعريفنيما الفرق بني التعريفني

        ....رد دليل بتحرميهرد دليل بتحرميهرد دليل بتحرميهرد دليل بتحرميهما مل يما مل يما مل يما مل ي: : : : التعريف أالولالتعريف أالولالتعريف أالولالتعريف أالول

        ....ما ورد دليل حب×ما ورد دليل حب×ما ورد دليل حب×ما ورد دليل حب×: : : : التعريف الثاينالتعريف الثاينالتعريف الثاينالتعريف الثاين

 ما مل يرد دليل بتحرميه، يبقى من املمكن ٔان يكون ورد دليل بتحلي×  ما مل يرد دليل بتحرميه، يبقى من املمكن ٔان يكون ورد دليل بتحلي×  ما مل يرد دليل بتحرميه، يبقى من املمكن ٔان يكون ورد دليل بتحلي×  ما مل يرد دليل بتحرميه، يبقى من املمكن ٔان يكون ورد دليل بتحلي× ::::القول أالولالقول أالولالقول أالولالقول أالول
        . . . . ٔاو سكت عنهٔاو سكت عنهٔاو سكت عنهٔاو سكت عنه

ما ورد دليل حب×، ٕاذا ورد ا�ليـل "حلـل اكن احلـل، وال يـدخل ما ورد دليل حب×، ٕاذا ورد ا�ليـل "حلـل اكن احلـل، وال يـدخل ما ورد دليل حب×، ٕاذا ورد ا�ليـل "حلـل اكن احلـل، وال يـدخل ما ورد دليل حب×، ٕاذا ورد ا�ليـل "حلـل اكن احلـل، وال يـدخل : : : : التعريف الثاينالتعريف الثاينالتعريف الثاينالتعريف الثاين
        ....و الفرق بني ا�ليلنيو الفرق بني ا�ليلنيو الفرق بني ا�ليلنيو الفرق بني ا�ليلنيمعنا يف التعريف الثاين املسكوت عنه، هذا همعنا يف التعريف الثاين املسكوت عنه، هذا همعنا يف التعريف الثاين املسكوت عنه، هذا همعنا يف التعريف الثاين املسكوت عنه، هذا ه

: : : :  قـال قـال قـال قـال����مبا رواه ابن ماجة والرتمـذي عـن سـلامن مبا رواه ابن ماجة والرتمـذي عـن سـلامن مبا رواه ابن ماجة والرتمـذي عـن سـلامن مبا رواه ابن ماجة والرتمـذي عـن سـلامن : : : : ٔاحصاب القول أالول اسـتدلوأاحصاب القول أالول اسـتدلوأاحصاب القول أالول اسـتدلوأاحصاب القول أالول اسـتدلوا
احلالل ما ٔاحل هللا يف كتابـه، احلالل ما ٔاحل هللا يف كتابـه، احلالل ما ٔاحل هللا يف كتابـه، احلالل ما ٔاحل هللا يف كتابـه، ««««: : : :  عن السمن واجلنب والفراء فقال عن السمن واجلنب والفراء فقال عن السمن واجلنب والفراء فقال عن السمن واجلنب والفراء فقال����سـئل رسول سـئل رسول سـئل رسول سـئل رسول 

        ....»»»»واحلرام ما حرم هللا يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنهواحلرام ما حرم هللا يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنهواحلرام ما حرم هللا يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنهواحلرام ما حرم هللا يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
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و ما مل يرد دليل بتحرميه، مل يرد ا�ليل ٕاذن هذا و ما مل يرد دليل بتحرميه، مل يرد ا�ليل ٕاذن هذا و ما مل يرد دليل بتحرميه، مل يرد ا�ليل ٕاذن هذا و ما مل يرد دليل بتحرميه، مل يرد ا�ليل ٕاذن هذا وهوهوهوه:  :  :  :  احلالل أالقرب ٔانه القول أالولاحلالل أالقرب ٔانه القول أالولاحلالل أالقرب ٔانه القول أالولاحلالل أالقرب ٔانه القول أالول
        ....أالصل فيه احلل، هذا من áحية احلالل لغة واصطالًحاأالصل فيه احلل، هذا من áحية احلالل لغة واصطالًحاأالصل فيه احلل، هذا من áحية احلالل لغة واصطالًحاأالصل فيه احلل، هذا من áحية احلالل لغة واصطالًحا

        .... مبعىن املمنوع ٔاو احملظور مبعىن املمنوع ٔاو احملظور مبعىن املمنوع ٔاو احملظور مبعىن املمنوع ٔاو احملظور::::واحلرام يف اللغةواحلرام يف اللغةواحلرام يف اللغةواحلرام يف اللغة

        .... عىل القول أالول ما مل يرد دليل بتحرميه عىل القول أالول ما مل يرد دليل بتحرميه عىل القول أالول ما مل يرد دليل بتحرميه عىل القول أالول ما مل يرد دليل بتحرميه::::ويف Öصطالحويف Öصطالحويف Öصطالحويف Öصطالح

        ....هذا حرامهذا حرامهذا حرامهذا حرام ما منع من تعاطيه دليٌل، ٔاي ٔاىت ا�ليل عىل ٔان  ما منع من تعاطيه دليٌل، ٔاي ٔاىت ا�ليل عىل ٔان  ما منع من تعاطيه دليٌل، ٔاي ٔاىت ا�ليل عىل ٔان  ما منع من تعاطيه دليٌل، ٔاي ٔاىت ا�ليل عىل ٔان ::::قال الشافعيةقال الشافعيةقال الشافعيةقال الشافعية

 ما مل يرد دليل حبـ×، فـاحلالل عنـد احلنفيـة مـا ورد دليـل حبـ×،  ما مل يرد دليل حبـ×، فـاحلالل عنـد احلنفيـة مـا ورد دليـل حبـ×،  ما مل يرد دليل حبـ×، فـاحلالل عنـد احلنفيـة مـا ورد دليـل حبـ×،  ما مل يرد دليل حبـ×، فـاحلالل عنـد احلنفيـة مـا ورد دليـل حبـ×، ::::واحلنفية يقولونواحلنفية يقولونواحلنفية يقولونواحلنفية يقولون
        ....وعندمه احلرام ما مل يرد دليل حب×وعندمه احلرام ما مل يرد دليل حب×وعندمه احلرام ما مل يرد دليل حب×وعندمه احلرام ما مل يرد دليل حب×

ٔان احلرام مـا هنــى عنـه الـشارع هنًيـا جازًمـا ٔاي جـزم يف ٔان احلرام مـا هنــى عنـه الـشارع هنًيـا جازًمـا ٔاي جـزم يف ٔان احلرام مـا هنــى عنـه الـشارع هنًيـا جازًمـا ٔاي جـزم يف ٔان احلرام مـا هنــى عنـه الـشارع هنًيـا جازًمـا ٔاي جـزم يف : : : : ٔاسهل من هذا ٔان نقولٔاسهل من هذا ٔان نقولٔاسهل من هذا ٔان نقولٔاسهل من هذا ٔان نقول
        . . . . الهنـي عنه،الهنـي عنه،الهنـي عنه،الهنـي عنه،

        ما حمك احلرام؟ما حمك احلرام؟ما حمك احلرام؟ما حمك احلرام؟

        ....))))امتثاالً امتثاالً امتثاالً امتثاالً ما يسـتحق فاع× العقاب ويثاب æركه ما يسـتحق فاع× العقاب ويثاب æركه ما يسـتحق فاع× العقاب ويثاب æركه ما يسـتحق فاع× العقاب ويثاب æركه ((((

 ٔالن من عقيدة ٔاهل الـسـنة  ٔالن من عقيدة ٔاهل الـسـنة  ٔالن من عقيدة ٔاهل الـسـنة  ٔالن من عقيدة ٔاهل الـسـنة ملاذا مل يقل يعاقب فاع×؟ملاذا مل يقل يعاقب فاع×؟ملاذا مل يقل يعاقب فاع×؟ملاذا مل يقل يعاقب فاع×؟....))))ما يسـتحق فاع× العقابما يسـتحق فاع× العقابما يسـتحق فاع× العقابما يسـتحق فاع× العقاب((((
وامجلاعة ٔان فاعل احملرم يف املشيئة ٕان شاء هللا عاقبه وٕان شاء عفا عنـه، ٕان شـاء وامجلاعة ٔان فاعل احملرم يف املشيئة ٕان شاء هللا عاقبه وٕان شاء عفا عنـه، ٕان شـاء وامجلاعة ٔان فاعل احملرم يف املشيئة ٕان شاء هللا عاقبه وٕان شاء عفا عنـه، ٕان شـاء وامجلاعة ٔان فاعل احملرم يف املشيئة ٕان شاء هللا عاقبه وٕان شاء عفا عنـه، ٕان شـاء 

        ....عاقبه بعد8، وٕان شاء عفا عنه برمحته، وê  قلنا يسـتحق فاع× العقابعاقبه بعد8، وٕان شاء عفا عنه برمحته، وê  قلنا يسـتحق فاع× العقابعاقبه بعد8، وٕان شاء عفا عنه برمحته، وê  قلنا يسـتحق فاع× العقابعاقبه بعد8، وٕان شاء عفا عنه برمحته، وê  قلنا يسـتحق فاع× العقاب

ثاب æرك احلرام عليـه، يأخـذ ٔاجـر بـرشط ٔان يكـون ثاب æرك احلرام عليـه، يأخـذ ٔاجـر بـرشط ٔان يكـون ثاب æرك احلرام عليـه، يأخـذ ٔاجـر بـرشط ٔان يكـون ثاب æرك احلرام عليـه، يأخـذ ٔاجـر بـرشط ٔان يكـون ٔاي ي ٔاي ي ٔاي ي ٔاي ي : : : : ))))ويثاب æركه امتثاالويثاب æركه امتثاالويثاب æركه امتثاالويثاب æركه امتثاال((((
! جل وعـال، وســيأيت معنـا تفـصيل ! جل وعـال، وســيأيت معنـا تفـصيل ! جل وعـال، وســيأيت معنـا تفـصيل ! جل وعـال، وســيأيت معنـا تفـصيل : : : : امتثاًال، فٕاذا سـئل ملاذا تركت احلرام؟ قالامتثاًال، فٕاذا سـئل ملاذا تركت احلرام؟ قالامتثاًال، فٕاذا سـئل ملاذا تركت احلرام؟ قالامتثاًال، فٕاذا سـئل ملاذا تركت احلرام؟ قال

        . . . .  خوفا من هللا جل وعال فساعهتا يثاب خوفا من هللا جل وعال فساعهتا يثاب خوفا من هللا جل وعال فساعهتا يثاب خوفا من هللا جل وعال فساعهتا يثابيئيئيئيئذ  ٔالنه تركه من جراذ  ٔالنه تركه من جراذ  ٔالنه تركه من جراذ  ٔالنه تركه من جرا

، َوبَيَْهنَُما اuُموٌر ُمشْ «««« ٌ نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، َوا ٌ ، َوبَيَْهنَُما اuُموٌر ُمشْ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ ٌ نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، َوا ٌ ، َوبَيَْهنَُما اuُموٌر ُمشْ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ ٌ نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، َوا ٌ ، َوبَيَْهنَُما اuُموٌر ُمشْ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ ٌ نj الَْحَراَم بَّنيِ
x
، َوا ٌ         »»»»تَِهبَاتٌ تَِهبَاتٌ تَِهبَاتٌ تَِهبَاتٌ ٕانj الَْحَالَل بَّنيِ

    ««««ورد يف رواية مشـهبات ولكها تدور حول معىن واحد مـا لـيس بـواحض، ورد يف رواية مشـهبات ولكها تدور حول معىن واحد مـا لـيس بـواحض، ورد يف رواية مشـهبات ولكها تدور حول معىن واحد مـا لـيس بـواحض، ورد يف رواية مشـهبات ولكها تدور حول معىن واحد مـا لـيس بـواحض، : : : : مشتبهمشتبهمشتبهمشتبه
 ٌ ٌ الَْحَالَل بَّنيِ ٌ الَْحَالَل بَّنيِ ٌ الَْحَالَل بَّنيِ ٌ ««««ٔاي واحض بني، ٔاي واحض بني، ٔاي واحض بني، ٔاي واحض بني،  » » » »الَْحَالَل بَّنيِ ٌ  الَْحَراَم بَّنيِ ٌ  الَْحَراَم بَّنيِ ٌ  الَْحَراَم بَّنيِ واحض ظاهر، واملشتبه ما مل يتضح فيـه واحض ظاهر، واملشتبه ما مل يتضح فيـه واحض ظاهر، واملشتبه ما مل يتضح فيـه واحض ظاهر، واملشتبه ما مل يتضح فيـه »»»» الَْحَراَم بَّنيِ

        ....احلمك، ٔامر مشلك خفياحلمك، ٔامر مشلك خفياحلمك، ٔامر مشلك خفياحلمك، ٔامر مشلك خفي
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 كثًريا من  كثًريا من  كثًريا من  كثًريا من  احلالل واحض بني واحلرام واحض بني، وهذا أالمر اشتبه عىل احلالل واحض بني واحلرام واحض بني، وهذا أالمر اشتبه عىل احلالل واحض بني واحلرام واحض بني، وهذا أالمر اشتبه عىل احلالل واحض بني واحلرام واحض بني، وهذا أالمر اشتبه عىلملاذا اشتبه؟ملاذا اشتبه؟ملاذا اشتبه؟ملاذا اشتبه؟
        ....الناس حىت من ٔاهل العملالناس حىت من ٔاهل العملالناس حىت من ٔاهل العملالناس حىت من ٔاهل العمل

        .... يقولون ٔان Öشتباه يقع ٕاما بسبب ا�ليل، ٔاو بسبب املدلول يقولون ٔان Öشتباه يقع ٕاما بسبب ا�ليل، ٔاو بسبب املدلول يقولون ٔان Öشتباه يقع ٕاما بسبب ا�ليل، ٔاو بسبب املدلول يقولون ٔان Öشتباه يقع ٕاما بسبب ا�ليل، ٔاو بسبب املدلولملاذا Öشتباه؟ملاذا Öشتباه؟ملاذا Öشتباه؟ملاذا Öشتباه؟

 نقول مثًال يشتبه عليـه هـل حص احلـديث ٔام مل يـصح؟ اشـتبه هـل  نقول مثًال يشتبه عليـه هـل حص احلـديث ٔام مل يـصح؟ اشـتبه هـل  نقول مثًال يشتبه عليـه هـل حص احلـديث ٔام مل يـصح؟ اشـتبه هـل  نقول مثًال يشتبه عليـه هـل حص احلـديث ٔام مل يـصح؟ اشـتبه هـل ::::بسبب ا�ليلبسبب ا�ليلبسبب ا�ليلبسبب ا�ليل
يدل هذا احلديث عىل هذا احلمك ٔام ال يدل؟ فاالشتباه ٕاما ٔانه يف ا�ليل، وٕاما ٔانه يدل هذا احلديث عىل هذا احلمك ٔام ال يدل؟ فاالشتباه ٕاما ٔانه يف ا�ليل، وٕاما ٔانه يدل هذا احلديث عىل هذا احلمك ٔام ال يدل؟ فاالشتباه ٕاما ٔانه يف ا�ليل، وٕاما ٔانه يدل هذا احلديث عىل هذا احلمك ٔام ال يدل؟ فاالشتباه ٕاما ٔانه يف ا�ليل، وٕاما ٔانه 

 املدلول، يقع هنا Öشتباه، وê  لك اخلالفات احلادثة يف هذا اجلـزء، ملـاذا؟  املدلول، يقع هنا Öشتباه، وê  لك اخلالفات احلادثة يف هذا اجلـزء، ملـاذا؟  املدلول، يقع هنا Öشتباه، وê  لك اخلالفات احلادثة يف هذا اجلـزء، ملـاذا؟  املدلول، يقع هنا Öشتباه، وê  لك اخلالفات احلادثة يف هذا اجلـزء، ملـاذا؟ يفيفيفيف
ٔالنه قد يشتبه دلي×، وقد يشتبه عليـه املـدلول، وê  ٕاذا ٔاردت ٔان تعـرف ملـاذا ٔالنه قد يشتبه دلي×، وقد يشتبه عليـه املـدلول، وê  ٕاذا ٔاردت ٔان تعـرف ملـاذا ٔالنه قد يشتبه دلي×، وقد يشتبه عليـه املـدلول، وê  ٕاذا ٔاردت ٔان تعـرف ملـاذا ٔالنه قد يشتبه دلي×، وقد يشتبه عليـه املـدلول، وê  ٕاذا ٔاردت ٔان تعـرف ملـاذا 
اختلف العلامء سرتى ٔانه يرجع ٕاما ٕاىل ا�ليل، ٔاو املـدلول، يرجـع ٕاىل ا�ليـل هـل اختلف العلامء سرتى ٔانه يرجع ٕاما ٕاىل ا�ليل، ٔاو املـدلول، يرجـع ٕاىل ا�ليـل هـل اختلف العلامء سرتى ٔانه يرجع ٕاما ٕاىل ا�ليل، ٔاو املـدلول، يرجـع ٕاىل ا�ليـل هـل اختلف العلامء سرتى ٔانه يرجع ٕاما ٕاىل ا�ليل، ٔاو املـدلول، يرجـع ٕاىل ا�ليـل هـل 

        ثبت عنده ٔام ال؟ثبت عنده ٔام ال؟ثبت عنده ٔام ال؟ثبت عنده ٔام ال؟

 يكون وصل ٕاليه، ٔاو وصل ٕاليه ومل يثبت عنده، ٔاو وصل ٕاليه  يكون وصل ٕاليه، ٔاو وصل ٕاليه ومل يثبت عنده، ٔاو وصل ٕاليه  يكون وصل ٕاليه، ٔاو وصل ٕاليه ومل يثبت عنده، ٔاو وصل ٕاليه  يكون وصل ٕاليه، ٔاو وصل ٕاليه ومل يثبت عنده، ٔاو وصل ٕاليه ٔالن احلديث قد الٔالن احلديث قد الٔالن احلديث قد الٔالن احلديث قد ال
وثبت عنده ولكن مل يدل عىل ما فهمته ٔانت هو فهم دال¼ ٔاخـرى، ٔاو وصـل ٕاليـه وثبت عنده ولكن مل يدل عىل ما فهمته ٔانت هو فهم دال¼ ٔاخـرى، ٔاو وصـل ٕاليـه وثبت عنده ولكن مل يدل عىل ما فهمته ٔانت هو فهم دال¼ ٔاخـرى، ٔاو وصـل ٕاليـه وثبت عنده ولكن مل يدل عىل ما فهمته ٔانت هو فهم دال¼ ٔاخـرى، ٔاو وصـل ٕاليـه 

        ....وثبت عنده وفهم منه هذا الفهم، ولكن وجد عنده ما مينع العمل هبذا احلديثوثبت عنده وفهم منه هذا الفهم، ولكن وجد عنده ما مينع العمل هبذا احلديثوثبت عنده وفهم منه هذا الفهم، ولكن وجد عنده ما مينع العمل هبذا احلديثوثبت عنده وفهم منه هذا الفهم، ولكن وجد عنده ما مينع العمل هبذا احلديث

ينتج عهنا اخلـالف ينتج عهنا اخلـالف ينتج عهنا اخلـالف ينتج عهنا اخلـالف لك هذه ٔامور يعتذر هبا ٔالهل العمل وينتج عهنا هذا Öشتباه، و لك هذه ٔامور يعتذر هبا ٔالهل العمل وينتج عهنا هذا Öشتباه، و لك هذه ٔامور يعتذر هبا ٔالهل العمل وينتج عهنا هذا Öشتباه، و لك هذه ٔامور يعتذر هبا ٔالهل العمل وينتج عهنا هذا Öشتباه، و 
        . . . . بني العلامءبني العلامءبني العلامءبني العلامء

املقصود ال يعلمـون ٔاحاكóـا، ملـاذا؟ ٔالنـه ورد يف املقصود ال يعلمـون ٔاحاكóـا، ملـاذا؟ ٔالنـه ورد يف املقصود ال يعلمـون ٔاحاكóـا، ملـاذا؟ ٔالنـه ورد يف املقصود ال يعلمـون ٔاحاكóـا، ملـاذا؟ ٔالنـه ورد يف : : : : َال يَْعلَُمهُنj َكِثٌري ِمْن النjاِس َال يَْعلَُمهُنj َكِثٌري ِمْن النjاِس َال يَْعلَُمهُنj َكِثٌري ِمْن النjاِس َال يَْعلَُمهُنj َكِثٌري ِمْن النjاِس : : : : قالقالقالقال
        ....»»»»ال يَْدِري َكِثٌري ِمَن النjاِس اdِمَن الَْحالِل ِيهَ اdْم ِمَن الَْحَراِم ِيهَ ال يَْدِري َكِثٌري ِمَن النjاِس اdِمَن الَْحالِل ِيهَ اdْم ِمَن الَْحَراِم ِيهَ ال يَْدِري َكِثٌري ِمَن النjاِس اdِمَن الَْحالِل ِيهَ اdْم ِمَن الَْحَراِم ِيهَ ال يَْدِري َكِثٌري ِمَن النjاِس اdِمَن الَْحالِل ِيهَ اdْم ِمَن الَْحَراِم ِيهَ ««««رواية الرتمذي رواية الرتمذي رواية الرتمذي رواية الرتمذي 

حىت مـن العلـامء قـد يـشتبه علـهيم املـسائل، حىت مـن العلـامء قـد يـشتبه علـهيم املـسائل، حىت مـن العلـامء قـد يـشتبه علـهيم املـسائل، حىت مـن العلـامء قـد يـشتبه علـهيم املـسائل، ويف هذا دليل عىل ٔان الكرثة الاكثرة ويف هذا دليل عىل ٔان الكرثة الاكثرة ويف هذا دليل عىل ٔان الكرثة الاكثرة ويف هذا دليل عىل ٔان الكرثة الاكثرة 
والق³ القلي³ توفق ٕاىل معرفة املراد من هذه املسائل، فال تغرت "لكرثة، الكرثة يعين والق³ القلي³ توفق ٕاىل معرفة املراد من هذه املسائل، فال تغرت "لكرثة، الكرثة يعين والق³ القلي³ توفق ٕاىل معرفة املراد من هذه املسائل، فال تغرت "لكرثة، الكرثة يعين والق³ القلي³ توفق ٕاىل معرفة املراد من هذه املسائل، فال تغرت "لكرثة، الكرثة يعين 

        ....يشء ظاهر للصوابيشء ظاهر للصوابيشء ظاهر للصوابيشء ظاهر للصواب

ليس معنـاه ٔاهنـم الـصواب، وê  ال يرتفـع قـول ليس معنـاه ٔاهنـم الـصواب، وê  ال يرتفـع قـول ليس معنـاه ٔاهنـم الـصواب، وê  ال يرتفـع قـول ليس معنـاه ٔاهنـم الـصواب، وê  ال يرتفـع قـول تقول لعل هـؤالء الكـرثة الاكثـرة،تقول لعل هـؤالء الكـرثة الاكثـرة،تقول لعل هـؤالء الكـرثة الاكثـرة،تقول لعل هـؤالء الكـرثة الاكثـرة،
اكٕالجـامع، ملـاذا؟ٔالن قـد تـشتبه اكٕالجـامع، ملـاذا؟ٔالن قـد تـشتبه اكٕالجـامع، ملـاذا؟ٔالن قـد تـشتبه اكٕالجـامع، ملـاذا؟ٔالن قـد تـشتبه امجلهور ٕاىل إالجامع مثًال حىت يكون جحة قطعيـة امجلهور ٕاىل إالجامع مثًال حىت يكون جحة قطعيـة امجلهور ٕاىل إالجامع مثًال حىت يكون جحة قطعيـة امجلهور ٕاىل إالجامع مثًال حىت يكون جحة قطعيـة 
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لك هؤالء العلامء خلفه لك هؤالء العلامء خلفه لك هؤالء العلامء خلفه لك هؤالء العلامء خلفه : : : : أالمور ال يعلمون كثًريا من الناس، ٔالن بعض الناس تقولأالمور ال يعلمون كثًريا من الناس، ٔالن بعض الناس تقولأالمور ال يعلمون كثًريا من الناس، ٔالن بعض الناس تقولأالمور ال يعلمون كثًريا من الناس، ٔالن بعض الناس تقول
        ....ؤانمت عىل الصوابؤانمت عىل الصوابؤانمت عىل الصوابؤانمت عىل الصواب

ªمنا صواب حيمتل اخلطأ، ٕامنـا ظهـر لنـا ٔانـه الـصواب، وªم غـريá خطـأ ªمنا صواب حيمتل اخلطأ، ٕامنـا ظهـر لنـا ٔانـه الـصواب، وªم غـريá خطـأ ªمنا صواب حيمتل اخلطأ، ٕامنـا ظهـر لنـا ٔانـه الـصواب، وªم غـريá خطـأ ªمنا صواب حيمتل اخلطأ، ٕامنـا ظهـر لنـا ٔانـه الـصواب، وªم غـريá خطـأ : : : : نقولنقولنقولنقول
منــضبطة منــضبطة منــضبطة منــضبطة  ويه قاعـدة  ويه قاعـدة  ويه قاعـدة  ويه قاعـدة ----رمحــه هللارمحــه هللارمحــه هللارمحــه هللا----حيمتـل الـصواب، وهــذه قاعـدة ٔاصــلها الـشافعي حيمتـل الـصواب، وهــذه قاعـدة ٔاصــلها الـشافعي حيمتـل الـصواب، وهــذه قاعـدة ٔاصــلها الـشافعي حيمتـل الـصواب، وهــذه قاعـدة ٔاصــلها الـشافعي 

تضبط السلوك، ٔالن بعض الناس يف زماننا يؤصل لقاعدة ٔاخرى ªمنا صـواب ال تضبط السلوك، ٔالن بعض الناس يف زماننا يؤصل لقاعدة ٔاخرى ªمنا صـواب ال تضبط السلوك، ٔالن بعض الناس يف زماننا يؤصل لقاعدة ٔاخرى ªمنا صـواب ال تضبط السلوك، ٔالن بعض الناس يف زماننا يؤصل لقاعدة ٔاخرى ªمنا صـواب ال 
        حيمتل اخلطأ، وªم غريá خطأ ال حيمتل الصواب، حصيح ٔام ال؟حيمتل اخلطأ، وªم غريá خطأ ال حيمتل الصواب، حصيح ٔام ال؟حيمتل اخلطأ، وªم غريá خطأ ال حيمتل الصواب، حصيح ٔام ال؟حيمتل اخلطأ، وªم غريá خطأ ال حيمتل الصواب، حصيح ٔام ال؟

وغالًبا من يؤصل للقاعدة الثانية مه مـن الُبغـاوغالًبا من يؤصل للقاعدة الثانية مه مـن الُبغـاوغالًبا من يؤصل للقاعدة الثانية مه مـن الُبغـاوغالًبا من يؤصل للقاعدة الثانية مه مـن الُبغـاثثثث هـو طـا هـو طـا هـو طـا هـو طـائئئئر صـغري، ê  يف املثـل ر صـغري، ê  يف املثـل ر صـغري، ê  يف املثـل ر صـغري، ê  يف املثـل 
،  يفرد: : : : يقولونيقولونيقولونيقولون ُ ،  يفردِ ُ ،  يفردِ ُ ،  يفردِ َتنْرسرسرسِرسُ َْ بأرضنا يَسـْ َتن َْ بأرضنا يَسـْ َتن َْ بأرضنا يَسـْ َتن  ٔاجنحته يف الشمس  ٔاجنحته يف الشمس  ٔاجنحته يف الشمس  ٔاجنحته يف الشمس ���ٔ�نه يستـشعر ٔانـه ٔنه يستـشعر ٔانـه ٔنه يستـشعر ٔانـه ٔنه يستـشعر ٔانـه ٕانj الُبغإانj الُبغإانj الُبغإانj الُبغاثثثَث بأرضنا يَسـْ

        ....ننننرسرسرسرس كبري وهو بغا كبري وهو بغا كبري وهو بغا كبري وهو بغاثثثث

jَب قبل ٔان يتحرصرصرصرصم، العنب حىت يـصل ٕاىل الزبيـب 8 م، العنب حىت يـصل ٕاىل الزبيـب 8 م، العنب حىت يـصل ٕاىل الزبيـب 8 م، العنب حىت يـصل ٕاىل الزبيـب 8 : : : : ويقولون يف املثل ٔايضاويقولون يف املثل ٔايضاويقولون يف املثل ٔايضاويقولون يف املثل ٔايضا jَب قبل ٔان يتحتَزب jَب قبل ٔان يتحتَزب jَب قبل ٔان يتحتَزب تَزب
 ٕاىل مراحل، فيـه  ٕاىل مراحل، فيـه  ٕاىل مراحل، فيـه  ٕاىل مراحل، فيـه  حيتا حيتا حيتا حيتاججججمراحل، الزبيب حلو اللك يشـهتيه مراحل، الزبيب حلو اللك يشـهتيه مراحل، الزبيب حلو اللك يشـهتيه مراحل، الزبيب حلو اللك يشـهتيه حفحفحفحفىت يصل ٕاىل الزبيب ىت يصل ٕاىل الزبيب ىت يصل ٕاىل الزبيب ىت يصل ٕاىل الزبيب 

لـوم وهـو ٔابـو لـوم وهـو ٔابـو لـوم وهـو ٔابـو لـوم وهـو ٔابـو áس مع ٔاول شرب من العمل ٔاصبح زبيب وظن ٔانـه اكمتلـت عنـده العáس مع ٔاول شرب من العمل ٔاصبح زبيب وظن ٔانـه اكمتلـت عنـده العáس مع ٔاول شرب من العمل ٔاصبح زبيب وظن ٔانـه اكمتلـت عنـده العáس مع ٔاول شرب من العمل ٔاصبح زبيب وظن ٔانـه اكمتلـت عنـده الع
        .  .  .  .  شرب، فاáٔ ٔانصح لنفشرب، فاáٔ ٔانصح لنفشرب، فاáٔ ٔانصح لنفشرب، فاáٔ ٔانصح لنفيسيسيسيس ولمك ٕا¯ ولمك ٕا¯ ولمك ٕا¯ ولمك ٕا¯مكمكمكمك من هذا النوع من الناس من هذا النوع من الناس من هذا النوع من الناس من هذا النوع من الناس

ولولولوليكيكيكيك تعرفونه مه يُكرثون مـن اجلـرح والتجـر تعرفونه مه يُكرثون مـن اجلـرح والتجـر تعرفونه مه يُكرثون مـن اجلـرح والتجـر تعرفونه مه يُكرثون مـن اجلـرح والتجـرحيحيحيحي لـيس عنـدمه يشء، ٕامنـا  لـيس عنـدمه يشء، ٕامنـا  لـيس عنـدمه يشء، ٕامنـا  لـيس عنـدمه يشء، ٕامنـا جيجيجيجيلـس يف لـس يف لـس يف لـس يف 
الس الس الس الس يقول فالن ضـال، وفـالن مـضل، وفـالن مبتـدع، وفـالن عـىل ضـال¼، يقول فالن ضـال، وفـالن مـضل، وفـالن مبتـدع، وفـالن عـىل ضـال¼، يقول فالن ضـال، وفـالن مـضل، وفـالن مبتـدع، وفـالن عـىل ضـال¼، يقول فالن ضـال، وفـالن مـضل، وفـالن مبتـدع، وفـالن عـىل ضـال¼، ل ل ل ل اااا

óªـم مـن هـذا óªـم مـن هـذا óªـم مـن هـذا óªـم مـن هـذا وفالن يـسري يف طريـق الـضالل، وفـالن ٔاحرقتـه الـضال¼، لك وفالن يـسري يف طريـق الـضالل، وفـالن ٔاحرقتـه الـضال¼، لك وفالن يـسري يف طريـق الـضالل، وفـالن ٔاحرقتـه الـضال¼، لك وفالن يـسري يف طريـق الـضالل، وفـالن ٔاحرقتـه الـضال¼، لك 
        . . . . القبيل، فاáٔ ٔانصح يل ولمك ٔان ال ندخل يف هذه امحلئةالقبيل، فاáٔ ٔانصح يل ولمك ٔان ال ندخل يف هذه امحلئةالقبيل، فاáٔ ٔانصح يل ولمك ٔان ال ندخل يف هذه امحلئةالقبيل، فاáٔ ٔانصح يل ولمك ٔان ال ندخل يف هذه امحلئة

ُهبَاِت  « « « «����ما املقصود "لشـهبات يف قول النيب ما املقصود "لشـهبات يف قول النيب ما املقصود "لشـهبات يف قول النيب ما املقصود "لشـهبات يف قول النيب  iَقى الشـj ُهبَاِت فََمْن ات iَقى الشـj ُهبَاِت فََمْن ات iَقى الشـj ُهبَاِت فََمْن ات iَقى الشـj         ؟؟؟؟»»»»فََمْن ات

الشـهبات حاصل ªم ٔاهـل العـمل ٔاهنـا ٔاربعـة ٔاشــياء، يه واحـد مـن ٔاربعـة ولكـن الشـهبات حاصل ªم ٔاهـل العـمل ٔاهنـا ٔاربعـة ٔاشــياء، يه واحـد مـن ٔاربعـة ولكـن الشـهبات حاصل ªم ٔاهـل العـمل ٔاهنـا ٔاربعـة ٔاشــياء، يه واحـد مـن ٔاربعـة ولكـن الشـهبات حاصل ªم ٔاهـل العـمل ٔاهنـا ٔاربعـة ٔاشــياء، يه واحـد مـن ٔاربعـة ولكـن 
        ::::óªم يدور حول ٔاربعة ٔامورóªم يدور حول ٔاربعة ٔامورóªم يدور حول ٔاربعة ٔامورóªم يدور حول ٔاربعة ٔامور

هتد، ٔالن التعارض ال هتد، ٔالن التعارض ال هتد، ٔالن التعارض ال هتد، ٔالن التعارض ال  ما تعارض فيه ا ما تعارض فيه ا ما تعارض فيه ا ما تعارض فيه ا::::أالمر أالولأالمر أالولأالمر أالولأالمر أالولٔالد¼ يف الظاهر، ٔاي يف نظر أالد¼ يف الظاهر، ٔاي يف نظر أالد¼ يف الظاهر، ٔاي يف نظر أالد¼ يف الظاهر، ٔاي يف نظر ا
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هتد، قد ينظر ٕاىل دليلني فرياهام هتد، قد ينظر ٕاىل دليلني فرياهام هتد، قد ينظر ٕاىل دليلني فرياهام هتد، قد ينظر ٕاىل دليلني فرياهام يكون يف النصويكون يف النصويكون يف النصويكون يف النصوصصصص، وال يف مدلولها ٕامنا يف نظر ا، وال يف مدلولها ٕامنا يف نظر ا، وال يف مدلولها ٕامنا يف نظر ا، وال يف مدلولها ٕامنا يف نظر ا
قد تعارضا فيبقى هذه من أالمور املشتهبة عنده، ٔالهنا ليست بينة ليست واقد تعارضا فيبقى هذه من أالمور املشتهبة عنده، ٔالهنا ليست بينة ليست واقد تعارضا فيبقى هذه من أالمور املشتهبة عنده، ٔالهنا ليست بينة ليست واقد تعارضا فيبقى هذه من أالمور املشتهبة عنده، ٔالهنا ليست بينة ليست واحضحضحضحضـة، ـة، ـة، ـة، 

        !!!! يؤخر؟ يؤخر؟ يؤخر؟ يؤخر؟يعين هناك تنازع يف دليلني يف الظاهر ٔاهيام يقدم؟ ٔاهياميعين هناك تنازع يف دليلني يف الظاهر ٔاهيام يقدم؟ ٔاهياميعين هناك تنازع يف دليلني يف الظاهر ٔاهيام يقدم؟ ٔاهياميعين هناك تنازع يف دليلني يف الظاهر ٔاهيام يقدم؟ ٔاهيام

يه اختالف العلامء، ويه منيه اختالف العلامء، ويه منيه اختالف العلامء، ويه منيه اختالف العلامء، ويه منزتزتزتزتعة مـن القـول أالول ٔانـه تعـارض عة مـن القـول أالول ٔانـه تعـارض عة مـن القـول أالول ٔانـه تعـارض عة مـن القـول أالول ٔانـه تعـارض : : : :  قيل قيل قيل قيل::::أالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاين
        ....أالد¼ يف الظاهرأالد¼ يف الظاهرأالد¼ يف الظاهرأالد¼ يف الظاهر

        ....وقيل املراد هبا مسمى املكروه، ٔالنه وقيل املراد هبا مسمى املكروه، ٔالنه وقيل املراد هبا مسمى املكروه، ٔالنه وقيل املراد هبا مسمى املكروه، ٔالنه جيجيجيجيتذبه جانب الفعل والرتكتذبه جانب الفعل والرتكتذبه جانب الفعل والرتكتذبه جانب الفعل والرتك: : : : أالمر الثالثأالمر الثالثأالمر الثالثأالمر الثالث

الشـهبات يه املكروهات، ملـاذا املكروهـات؟ ٔالن املكـروه يف مـرح³ وسـط بـني الشـهبات يه املكروهات، ملـاذا املكروهـات؟ ٔالن املكـروه يف مـرح³ وسـط بـني الشـهبات يه املكروهات، ملـاذا املكروهـات؟ ٔالن املكـروه يف مـرح³ وسـط بـني الشـهبات يه املكروهات، ملـاذا املكروهـات؟ ٔالن املكـروه يف مـرح³ وسـط بـني 
واحلرام البني مكروه، فاملكروه ليس عندك دليل يقيين مبنعـه، ولكـن واحلرام البني مكروه، فاملكروه ليس عندك دليل يقيين مبنعـه، ولكـن واحلرام البني مكروه، فاملكروه ليس عندك دليل يقيين مبنعـه، ولكـن واحلرام البني مكروه، فاملكروه ليس عندك دليل يقيين مبنعـه، ولكـن احلالل البني احلالل البني احلالل البني احلالل البني 

عندك دليل ليس جازًما برتكه يكون هناك تنازع يف الوسط، فهذا ٔاحياá يقولون ٔانه عندك دليل ليس جازًما برتكه يكون هناك تنازع يف الوسط، فهذا ٔاحياá يقولون ٔانه عندك دليل ليس جازًما برتكه يكون هناك تنازع يف الوسط، فهذا ٔاحياá يقولون ٔانه عندك دليل ليس جازًما برتكه يكون هناك تنازع يف الوسط، فهذا ٔاحياá يقولون ٔانه 
        ....موضع الشـبهموضع الشـبهموضع الشـبهموضع الشـبه

ٔانه املبـاح مـن قـسم خـالف أالوىل، الـشـهبات أالمـور املباحـة ٔانه املبـاح مـن قـسم خـالف أالوىل، الـشـهبات أالمـور املباحـة ٔانه املبـاح مـن قـسم خـالف أالوىل، الـشـهبات أالمـور املباحـة ٔانه املبـاح مـن قـسم خـالف أالوىل، الـشـهبات أالمـور املباحـة : : : : وقيلوقيلوقيلوقيل::::أالمر الرابعأالمر الرابعأالمر الرابعأالمر الرابع
 أالوىل يـدخل ٔايـًضا يف املكـروه هـو ٔاول  أالوىل يـدخل ٔايـًضا يف املكـروه هـو ٔاول  أالوىل يـدخل ٔايـًضا يف املكـروه هـو ٔاول  أالوىل يـدخل ٔايـًضا يف املكـروه هـو ٔاول ولكن نقول فهيا خالف أالوىل، وخالفولكن نقول فهيا خالف أالوىل، وخالفولكن نقول فهيا خالف أالوىل، وخالفولكن نقول فهيا خالف أالوىل، وخالف

        ....درجة من درجاتهدرجة من درجاتهدرجة من درجاتهدرجة من درجاته

        ....واêي يظهر يل رواêي يظهر يل رواêي يظهر يل رواêي يظهر يل رحجحجحجحجان الوجه أالولان الوجه أالولان الوجه أالولان الوجه أالول: : : : يقول ابن جحريقول ابن جحريقول ابن جحريقول ابن جحر

        ما هو الوجه أالول؟ ما هو الوجه أالول؟ ما هو الوجه أالول؟ ما هو الوجه أالول؟ 

ٔان الشـبه يه تعارض أالد¼ يف الظاهر، ٕان دليلني متعارضني غري قادر ٔاصل حلل ٔان الشـبه يه تعارض أالد¼ يف الظاهر، ٕان دليلني متعارضني غري قادر ٔاصل حلل ٔان الشـبه يه تعارض أالد¼ يف الظاهر، ٕان دليلني متعارضني غري قادر ٔاصل حلل ٔان الشـبه يه تعارض أالد¼ يف الظاهر، ٕان دليلني متعارضني غري قادر ٔاصل حلل 
        ....ااااحضحضحضحضةةةةحالل بني ٔام حرام بني؟ فهذه تسمى شـهبة، ٕاذن أالمور بدٔات عندي غري و حالل بني ٔام حرام بني؟ فهذه تسمى شـهبة، ٕاذن أالمور بدٔات عندي غري و حالل بني ٔام حرام بني؟ فهذه تسمى شـهبة، ٕاذن أالمور بدٔات عندي غري و حالل بني ٔام حرام بني؟ فهذه تسمى شـهبة، ٕاذن أالمور بدٔات عندي غري و 

واêي يظهـر يل رواêي يظهـر يل رواêي يظهـر يل رواêي يظهـر يل رحجحجحجحجـان الوجـه أالول وال يبعـد ٔان يكـون لك مـن أالوجـه ـان الوجـه أالول وال يبعـد ٔان يكـون لك مـن أالوجـه ـان الوجـه أالول وال يبعـد ٔان يكـون لك مـن أالوجـه ـان الوجـه أالول وال يبعـد ٔان يكـون لك مـن أالوجـه : : : : فيقولفيقولفيقولفيقول
        . . . . مرادا، ٔالن لكها متقاربة، ومرادا، ٔالن لكها متقاربة، ومرادا، ٔالن لكها متقاربة، ومرادا، ٔالن لكها متقاربة، وخيخيخيخيتلف ذ  "ختالف الناستلف ذ  "ختالف الناستلف ذ  "ختالف الناستلف ذ  "ختالف الناس

 يف  يف  يف  يف ::::ووقع عند املصنف يف البيوع عند البخاري مـن روايـة ٔايب فـروة عـن الـشعيبووقع عند املصنف يف البيوع عند البخاري مـن روايـة ٔايب فـروة عـن الـشعيبووقع عند املصنف يف البيوع عند البخاري مـن روايـة ٔايب فـروة عـن الـشعيبووقع عند املصنف يف البيوع عند البخاري مـن روايـة ٔايب فـروة عـن الـشعيب
تـرك، ومـن اجـرتٔا تـرك، ومـن اجـرتٔا تـرك، ومـن اجـرتٔا تـرك، ومـن اجـرتٔا هذا احلديث هذا احلديث هذا احلديث هذا احلديث مفمفمفمفن ترك ما شـبه عليه من إالن ترك ما شـبه عليه من إالن ترك ما شـبه عليه من إالن ترك ما شـبه عليه من إالمثمثمثمث اكن ملا استبان 8 أ  اكن ملا استبان 8 أ  اكن ملا استبان 8 أ  اكن ملا استبان 8 أ 
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        ....عىل ما يشك فيه من إالعىل ما يشك فيه من إالعىل ما يشك فيه من إالعىل ما يشك فيه من إالمثمثمثمث ٔاوشك ٔان يواقع ما استبان وهذا ير ٔاوشك ٔان يواقع ما استبان وهذا ير ٔاوشك ٔان يواقع ما استبان وهذا ير ٔاوشك ٔان يواقع ما استبان وهذا يرحجحجحجحج الوجه أالول الوجه أالول الوجه أالول الوجه أالول

مفمفمفمفن تـرك مـا شــبه عليـه ن تـرك مـا شــبه عليـه ن تـرك مـا شــبه عليـه ن تـرك مـا شــبه عليـه : : : : ٕان ٔامر متنازع هو حرام وال حالل فيه تنازع؟ فهو يقولٕان ٔامر متنازع هو حرام وال حالل فيه تنازع؟ فهو يقولٕان ٔامر متنازع هو حرام وال حالل فيه تنازع؟ فهو يقولٕان ٔامر متنازع هو حرام وال حالل فيه تنازع؟ فهو يقول
اكن ملا استبان اكن ملا استبان اكن ملا استبان اكن ملا استبان : : : : من إالمن إالمن إالمن إالمثمثمثمث ممكن لو يكون حالل وممكن يبقى حالل فٕاذن ٔاترك، قال ممكن لو يكون حالل وممكن يبقى حالل فٕاذن ٔاترك، قال ممكن لو يكون حالل وممكن يبقى حالل فٕاذن ٔاترك، قال ممكن لو يكون حالل وممكن يبقى حالل فٕاذن ٔاترك، قال

من اجرتٔا عىل ما يشك فيه من إالمن اجرتٔا عىل ما يشك فيه من إالمن اجرتٔا عىل ما يشك فيه من إالمن اجرتٔا عىل ما يشك فيه من إالمثمثمثمث ٔاوشك ٔان يواقع ما  ٔاوشك ٔان يواقع ما  ٔاوشك ٔان يواقع ما  ٔاوشك ٔان يواقع ما 8 ٔاترك، ٔاي من احلرام، و 8 ٔاترك، ٔاي من احلرام، و 8 ٔاترك، ٔاي من احلرام، و 8 ٔاترك، ٔاي من احلرام، و 
وهذا وهذا وهذا وهذا : : : : هذه شـهبة ترحل عهنا، قالهذه شـهبة ترحل عهنا، قالهذه شـهبة ترحل عهنا، قالهذه شـهبة ترحل عهنا، قال: : : : استبان يقول ٔاá شااستبان يقول ٔاá شااستبان يقول ٔاá شااستبان يقول ٔاá شاككككك هو ٕاك هو ٕاك هو ٕاك هو ٕامثمثمثمث ٔاو ال؟ نقول 8 ٔاو ال؟ نقول 8 ٔاو ال؟ نقول 8 ٔاو ال؟ نقول 8

        ....يريريريرحجحجحجحج الوجه أالول الوجه أالول الوجه أالول الوجه أالول

يِنِه َوِعْرِضهِ ««««: : : : ����ما املقصود بقول النيب ما املقصود بقول النيب ما املقصود بقول النيب ما املقصود بقول النيب  ِ�ِ dا َتْربَ ُهبَاِت فَْقد اسـْ iَقى الشـj يِنِه َوِعْرِضهِ فََمْن ات ِ�ِ dا َتْربَ ُهبَاِت فَْقد اسـْ iَقى الشـj يِنِه َوِعْرِضهِ فََمْن ات ِ�ِ dا َتْربَ ُهبَاِت فَْقد اسـْ iَقى الشـj يِنِه َوِعْرِضهِ فََمْن ات ِ�ِ dا َتْربَ ُهبَاِت فَْقد اسـْ iَقى الشـj         : : : : »»»»فََمْن ات

 ق³ ال ق³ ال ق³ ال ق³ ال����م ويه احلاجز بني الشـيم ويه احلاجز بني الشـيم ويه احلاجز بني الشـيم ويه احلاجز بني الشـيئئئئني، وê  نقول ما معىن ني، وê  نقول ما معىن ني، وê  نقول ما معىن ني، وê  نقول ما معىن ::::للللالتقوى لغة يف أالصالتقوى لغة يف أالصالتقوى لغة يف أالصالتقوى لغة يف أالص
التقوى بأقالتقوى بأقالتقوى بأقالتقوى بأقرصرصرصرص عبارة هناك عبارات كثرية لها، ٔاقـ عبارة هناك عبارات كثرية لها، ٔاقـ عبارة هناك عبارات كثرية لها، ٔاقـ عبارة هناك عبارات كثرية لها، ٔاقـرصرصرصرص عبـارة يه ٔان تفعـل الواجـب  عبـارة يه ٔان تفعـل الواجـب  عبـارة يه ٔان تفعـل الواجـب  عبـارة يه ٔان تفعـل الواجـب 

        ....وترتك احملرم وتتباعد عن احملرم حىت ال تقع فيهوترتك احملرم وتتباعد عن احملرم حىت ال تقع فيهوترتك احملرم وتتباعد عن احملرم حىت ال تقع فيهوترتك احملرم وتتباعد عن احملرم حىت ال تقع فيه

ê  حنن قلنا احلاجز الشـيê  حنن قلنا احلاجز الشـيê  حنن قلنا احلاجز الشـيê  حنن قلنا احلاجز الشـيئئئئني تأخذ بينك وبني احلرام وقاية ساتر حـاجز حيجـزك ني تأخذ بينك وبني احلرام وقاية ساتر حـاجز حيجـزك ني تأخذ بينك وبني احلرام وقاية ساتر حـاجز حيجـزك ني تأخذ بينك وبني احلرام وقاية ساتر حـاجز حيجـزك 
        . . . . ع فيهع فيهع فيهع فيهعن الوقو عن الوقو عن الوقو عن الوقو 

        ....»»»»مفمفمفمفن ترن ترن ترن ترككككها اسـترباء �ينه وعرضه فقد سملها اسـترباء �ينه وعرضه فقد سملها اسـترباء �ينه وعرضه فقد سملها اسـترباء �ينه وعرضه فقد سمل««««: : : : وقد ورد يف بعض الروا¯توقد ورد يف بعض الروا¯توقد ورد يف بعض الروا¯توقد ورد يف بعض الروا¯ت

        ما هو العرض؟ما هو العرض؟ما هو العرض؟ما هو العرض؟

 را را را راحئحئحئحئة اجلسد سواء اكنت طيبة ٔاو منتنة، والعرض يطلق عـىل اجلـسد ة اجلسد سواء اكنت طيبة ٔاو منتنة، والعرض يطلق عـىل اجلـسد ة اجلسد سواء اكنت طيبة ٔاو منتنة، والعرض يطلق عـىل اجلـسد ة اجلسد سواء اكنت طيبة ٔاو منتنة، والعرض يطلق عـىل اجلـسد ::::العرض لغةالعرض لغةالعرض لغةالعرض لغة
        . . . . لغةلغةلغةلغة

        .... هو موضع املدح واêم يف إالنسان هو موضع املدح واêم يف إالنسان هو موضع املدح واêم يف إالنسان هو موضع املدح واêم يف إالنسان::::اصطالًحااصطالًحااصطالًحااصطالًحا

نـسان عـرض ٔاو ال؟ نـسان عـرض ٔاو ال؟ نـسان عـرض ٔاو ال؟ نـسان عـرض ٔاو ال؟ موضع املدح واêم يف إالنسان امسه العـرض، يبقـى نفـس االٕ موضع املدح واêم يف إالنسان امسه العـرض، يبقـى نفـس االٕ موضع املدح واêم يف إالنسان امسه العـرض، يبقـى نفـس االٕ موضع املدح واêم يف إالنسان امسه العـرض، يبقـى نفـس االٕ 
عرض، سلفه آ"ءه عرض وال ال؟ ٔاه× زوجته ؤاخته وعامته عرض، لك ما يتعلق عرض، سلفه آ"ءه عرض وال ال؟ ٔاه× زوجته ؤاخته وعامته عرض، لك ما يتعلق عرض، سلفه آ"ءه عرض وال ال؟ ٔاه× زوجته ؤاخته وعامته عرض، لك ما يتعلق عرض، سلفه آ"ءه عرض وال ال؟ ٔاه× زوجته ؤاخته وعامته عرض، لك ما يتعلق 
به سـيارته عرض، ٔالنه ما يتعلق به املدح واêم يف إالنسان، ٔالن بعض الناس قـد به سـيارته عرض، ٔالنه ما يتعلق به املدح واêم يف إالنسان، ٔالن بعض الناس قـد به سـيارته عرض، ٔالنه ما يتعلق به املدح واêم يف إالنسان، ٔالن بعض الناس قـد به سـيارته عرض، ٔالنه ما يتعلق به املدح واêم يف إالنسان، ٔالن بعض الناس قـد 

ما هذه الكنبة الما هذه الكنبة الما هذه الكنبة الما هذه الكنبة اليتيتيتيت تركهبا هذه، حيصل، ٕاذن ذمـه،  تركهبا هذه، حيصل، ٕاذن ذمـه،  تركهبا هذه، حيصل، ٕاذن ذمـه،  تركهبا هذه، حيصل، ٕاذن ذمـه، : : : : يرى سـيارة بعض الناس يقوليرى سـيارة بعض الناس يقوليرى سـيارة بعض الناس يقوليرى سـيارة بعض الناس يقول
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 موضع ما ميدح ويذم يف إالنسان يعـين ال  موضع ما ميدح ويذم يف إالنسان يعـين ال  موضع ما ميدح ويذم يف إالنسان يعـين ال  موضع ما ميدح ويذم يف إالنسان يعـين ال مثمثمثمثـ³ ٔالن ـ³ ٔالن ـ³ ٔالن ـ³ ٔالن ذمه يف عرضه، ٔالن العرض هوذمه يف عرضه، ٔالن العرض هوذمه يف عرضه، ٔالن العرض هوذمه يف عرضه، ٔالن العرض هو
بعض الناس يقتبعض الناس يقتبعض الناس يقتبعض الناس يقترصرصرصرص العرض ٔانه عبارة عـن الزوجـة ٔاو أالخـت واحملـارم ٔاو الفـرو العرض ٔانه عبارة عـن الزوجـة ٔاو أالخـت واحملـارم ٔاو الفـرو العرض ٔانه عبارة عـن الزوجـة ٔاو أالخـت واحملـارم ٔاو الفـرو العرض ٔانه عبارة عـن الزوجـة ٔاو أالخـت واحملـارم ٔاو الفـروجججج    

        ....احملرمة 8احملرمة 8احملرمة 8احملرمة 8

نقول ال، العرض ٔانقول ال، العرض ٔانقول ال، العرض ٔانقول ال، العرض ٔامعمعمعمع من ذ  لك ما يتعلـق "ٕالنـسان، ê  الغيبـة تقـع يف ذ ،  من ذ  لك ما يتعلـق "ٕالنـسان، ê  الغيبـة تقـع يف ذ ،  من ذ  لك ما يتعلـق "ٕالنـسان، ê  الغيبـة تقـع يف ذ ،  من ذ  لك ما يتعلـق "ٕالنـسان، ê  الغيبـة تقـع يف ذ ، 
� مشي  مشي  مشي  مشي ���ته ليعيبه هذا لكـه ته ليعيبه هذا لكـه ته ليعيبه هذا لكـه ته ليعيبه هذا لكـه يعين واحد يعيب عىل واحد يف نفسه ٔاو يف ملبسه ٔاو يقيعين واحد يعيب عىل واحد يف نفسه ٔاو يف ملبسه ٔاو يقيعين واحد يعيب عىل واحد يف نفسه ٔاو يف ملبسه ٔاو يقيعين واحد يعيب عىل واحد يف نفسه ٔاو يف ملبسه ٔاو يق

        ....غيبة، ٔالنه وقع يف عرضهغيبة، ٔالنه وقع يف عرضهغيبة، ٔالنه وقع يف عرضهغيبة، ٔالنه وقع يف عرضه

ٔان ٔان ٔان ٔان : : : : تلكم عن سـيارته، تلكم عىل شقته، تلكم عىل ٔاي يشء هو يف العرض، فنقولتلكم عن سـيارته، تلكم عىل شقته، تلكم عىل ٔاي يشء هو يف العرض، فنقولتلكم عن سـيارته، تلكم عىل شقته، تلكم عىل ٔاي يشء هو يف العرض، فنقولتلكم عن سـيارته، تلكم عىل شقته، تلكم عىل ٔاي يشء هو يف العرض، فنقول
        ....هذا لكه هو وقوع يف العرضهذا لكه هو وقوع يف العرضهذا لكه هو وقوع يف العرضهذا لكه هو وقوع يف العرض

اd ««««: : : : وطلب الرباءة يف العرض óم حيث عطفه النـيب عـىل ا�يـن، قـالوطلب الرباءة يف العرض óم حيث عطفه النـيب عـىل ا�يـن، قـالوطلب الرباءة يف العرض óم حيث عطفه النـيب عـىل ا�يـن، قـالوطلب الرباءة يف العرض óم حيث عطفه النـيب عـىل ا�يـن، قـال َتْربَ اd فَْقـد اســْ َتْربَ اd فَْقـد اســْ َتْربَ اd فَْقـد اســْ َتْربَ فَْقـد اســْ
يِنِه َوِعْرِضهِ  يِنِه َوِعْرِضهِ ِ�ِ يِنِه َوِعْرِضهِ ِ�ِ يِنِه َوِعْرِضهِ ِ�ِ  تسـترب تسـترب تسـترب تسـتربئئئئ لعرضك ٔامر óم جًدا، حىت ال يساء  لعرضك ٔامر óم جًدا، حىت ال يساء  لعرضك ٔامر óم جًدا، حىت ال يساء  لعرضك ٔامر óم جًدا، حىت ال يساء فهذا ٔامر óم جًدا ٔانفهذا ٔامر óم جًدا ٔانفهذا ٔامر óم جًدا ٔانفهذا ٔامر óم جًدا ٔان» » » » ِ�ِ

        ....الظن فيكالظن فيكالظن فيكالظن فيك

 اكن يوًما مع صفية  اكن يوًما مع صفية  اكن يوًما مع صفية  اكن يوًما مع صفية ����وا�ليل عىل ذ  ما ثبت يف الصحيح دليل معوا�ليل عىل ذ  ما ثبت يف الصحيح دليل معوا�ليل عىل ذ  ما ثبت يف الصحيح دليل معوا�ليل عىل ذ  ما ثبت يف الصحيح دليل معيليليليل، ٔان النيب ، ٔان النيب ، ٔان النيب ، ٔان النيب 
رسرسرسرسع فقال النيب ع فقال النيب ع فقال النيب ع فقال النيب  رسرسرسرسع ومر االٓخر فأع ومر االٓخر فأع ومر االٓخر فأع ومر االٓخر فأ ، ، ، ، » » » » عىل رسلكام ٕاهنا صفيةعىل رسلكام ٕاهنا صفيةعىل رسلكام ٕاهنا صفيةعىل رسلكام ٕاهنا صفية« « « « :  :  :  :  ����مفمفمفمفر عليه رجل فأر عليه رجل فأر عليه رجل فأر عليه رجل فأ

    »»»»رسـول هللارسـول هللارسـول هللارسـول هللاســبحان هللا ¯ ســبحان هللا ¯ ســبحان هللا ¯ ســبحان هللا ¯  « « « «����يف بعض الروا¯ت ٔان هذين الرجلني قاال للنيب يف بعض الروا¯ت ٔان هذين الرجلني قاال للنيب يف بعض الروا¯ت ٔان هذين الرجلني قاال للنيب يف بعض الروا¯ت ٔان هذين الرجلني قاال للنيب 
وكربا علهيام ٔان النيب يظن ٔاهنام يقعان فيه بشك، ٔان يكون واقف مع امـرٔاة ال وكربا علهيام ٔان النيب يظن ٔاهنام يقعان فيه بشك، ٔان يكون واقف مع امـرٔاة ال وكربا علهيام ٔان النيب يظن ٔاهنام يقعان فيه بشك، ٔان يكون واقف مع امـرٔاة ال وكربا علهيام ٔان النيب يظن ٔاهنام يقعان فيه بشك، ٔان يكون واقف مع امـرٔاة ال حتحتحتحتـل ـل ـل ـل 

ٕان الشـيطان ٕان الشـيطان ٕان الشـيطان ٕان الشـيطان « « « « :  :  :  :  ����8 مثًال فكربا علهيام ال ميكن ٔان يشكوا يف ذ ، فقال هلام النيب 8 مثًال فكربا علهيام ال ميكن ٔان يشكوا يف ذ ، فقال هلام النيب 8 مثًال فكربا علهيام ال ميكن ٔان يشكوا يف ذ ، فقال هلام النيب 8 مثًال فكربا علهيام ال ميكن ٔان يشكوا يف ذ ، فقال هلام النيب 
يف رواية معمر يف رواية معمر يف رواية معمر يف رواية معمر »  »  »  »  يبلغ من ابن آدم مبلغ ا�م وٕاين خشيت ٔان يقذف يف قلوبكام شيئًايبلغ من ابن آدم مبلغ ا�م وٕاين خشيت ٔان يقذف يف قلوبكام شيئًايبلغ من ابن آدم مبلغ ا�م وٕاين خشيت ٔان يقذف يف قلوبكام شيئًايبلغ من ابن آدم مبلغ ا�م وٕاين خشيت ٔان يقذف يف قلوبكام شيئًا

        ....وعند مسمل ؤامحد ؤايب داود ًرشاوعند مسمل ؤامحد ؤايب داود ًرشاوعند مسمل ؤامحد ؤايب داود ًرشاوعند مسمل ؤامحد ؤايب داود ًرشا» » » » ال شيئًاال شيئًاال شيئًاال شيئًاسوءا ٔاو قسوءا ٔاو قسوءا ٔاو قسوءا ٔاو ق««««: : : : قالقالقالقال

قد يأيت الشـيطان فيقول 8 يشء من الرش فـيظن يف النـيب ًرشا والعيـاذ "! فقـد قد يأيت الشـيطان فيقول 8 يشء من الرش فـيظن يف النـيب ًرشا والعيـاذ "! فقـد قد يأيت الشـيطان فيقول 8 يشء من الرش فـيظن يف النـيب ًرشا والعيـاذ "! فقـد قد يأيت الشـيطان فيقول 8 يشء من الرش فـيظن يف النـيب ًرشا والعيـاذ "! فقـد 
        ....يكفر، يكفر، يكفر، يكفر، مفمفمفمفنع الباب، قفل الباب من ٔاو8 ٕان ٔانت تقفل هذا الباب هنايئنع الباب، قفل الباب من ٔاو8 ٕان ٔانت تقفل هذا الباب هنايئنع الباب، قفل الباب من ٔاو8 ٕان ٔانت تقفل هذا الباب هنايئنع الباب، قفل الباب من ٔاو8 ٕان ٔانت تقفل هذا الباب هنايئ

وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن وÖحتفاوفيه التحرز من التعرض لسوء الظن وÖحتفاوفيه التحرز من التعرض لسوء الظن وÖحتفاوفيه التحرز من التعرض لسوء الظن وÖحتفاظظظظ من كيد الشـيطان  من كيد الشـيطان  من كيد الشـيطان  من كيد الشـيطان : : : : قال ابن جحرقال ابن جحرقال ابن جحرقال ابن جحر
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        ....وÖعتذاروÖعتذاروÖعتذاروÖعتذار

حىت ال تعتذر، ٔانت لك يوم تضع نفسك يف شـهبة تطلع ماذا تفعـل؟ تعتـذر فـوفر حىت ال تعتذر، ٔانت لك يوم تضع نفسك يف شـهبة تطلع ماذا تفعـل؟ تعتـذر فـوفر حىت ال تعتذر، ٔانت لك يوم تضع نفسك يف شـهبة تطلع ماذا تفعـل؟ تعتـذر فـوفر حىت ال تعتذر، ٔانت لك يوم تضع نفسك يف شـهبة تطلع ماذا تفعـل؟ تعتـذر فـوفر 
        ....عىل نفسك وال تعن عىل نفسك الشـيطان وال عىل ٕاخوانكعىل نفسك وال تعن عىل نفسك الشـيطان وال عىل ٕاخوانكعىل نفسك وال تعن عىل نفسك الشـيطان وال عىل ٕاخوانكعىل نفسك وال تعن عىل نفسك الشـيطان وال عىل ٕاخوانك

مـن مـن مـن مـن وهـذا متأكـد يف حـق العلـامء و وهـذا متأكـد يف حـق العلـامء و وهـذا متأكـد يف حـق العلـامء و وهـذا متأكـد يف حـق العلـامء و : : : : ابن جحر ينقل ٔايًضا، قال عن ابن دقيق العيدابن جحر ينقل ٔايًضا، قال عن ابن دقيق العيدابن جحر ينقل ٔايًضا، قال عن ابن دقيق العيدابن جحر ينقل ٔايًضا، قال عن ابن دقيق العيد
يقتدي به، فال يقتدي به، فال يقتدي به، فال يقتدي به، فال جيجيجيجيوز هلم ٔان يفعلوا فعًال يوجب سـوء الظـن هبـم وٕان اكن هلـم فيـه وز هلم ٔان يفعلوا فعًال يوجب سـوء الظـن هبـم وٕان اكن هلـم فيـه وز هلم ٔان يفعلوا فعًال يوجب سـوء الظـن هبـم وٕان اكن هلـم فيـه وز هلم ٔان يفعلوا فعًال يوجب سـوء الظـن هبـم وٕان اكن هلـم فيـه 

        ....خمخمخمخملصلصلصلص

ٔانــت معــك دليــل تقــول ٔاá مــا علمتــه لــيس حــرام ٔاá اســتبان يل ٔانــه لــيس حــرام ٔانــت معــك دليــل تقــول ٔاá مــا علمتــه لــيس حــرام ٔاá اســتبان يل ٔانــه لــيس حــرام ٔانــت معــك دليــل تقــول ٔاá مــا علمتــه لــيس حــرام ٔاá اســتبان يل ٔانــه لــيس حــرام ٔانــت معــك دليــل تقــول ٔاá مــا علمتــه لــيس حــرام ٔاá اســتبان يل ٔانــه لــيس حــرام 
حىت لو اكن حىت لو اكن حىت لو اكن حىت لو اكن :  :  :  :  "جهتادك ٔاو "جهتاد ٔاحد ٔاهل العمل، ولكن قد يظن فيك سوء فيقول"جهتادك ٔاو "جهتاد ٔاحد ٔاهل العمل، ولكن قد يظن فيك سوء فيقول"جهتادك ٔاو "جهتاد ٔاحد ٔاهل العمل، ولكن قد يظن فيك سوء فيقول"جهتادك ٔاو "جهتاد ٔاحد ٔاهل العمل، ولكن قد يظن فيك سوء فيقول

ل Öنتفـاع بعلمـه، يبطـل Öنتفـاع بعمـ× ل Öنتفـاع بعلمـه، يبطـل Öنتفـاع بعمـ× ل Öنتفـاع بعلمـه، يبطـل Öنتفـاع بعمـ× ل Öنتفـاع بعلمـه، يبطـل Öنتفـاع بعمـ× 8 فيه 8 فيه 8 فيه 8 فيه خمخمخمخملص، ٔالن ذ  سبٌب ٕاىل ٕابطـالص، ٔالن ذ  سبٌب ٕاىل ٕابطـالص، ٔالن ذ  سبٌب ٕاىل ٕابطـالص، ٔالن ذ  سبٌب ٕاىل ٕابطـا
        ....حصيححصيححصيححصيح

الشـيالشـيالشـيالشـيخخخخ فـالن ال تأخـذ منـه يشء  فـالن ال تأخـذ منـه يشء  فـالن ال تأخـذ منـه يشء  فـالن ال تأخـذ منـه يشء : : : : وكثًريا ما اكن يطعن يف من اكن هذا فع×، يقالوكثًريا ما اكن يطعن يف من اكن هذا فع×، يقالوكثًريا ما اكن يطعن يف من اكن هذا فع×، يقالوكثًريا ما اكن يطعن يف من اكن هذا فع×، يقال
 أالفالم مثًال ٔاو يسمع ٔاغاين ٔاو يشغل ٔامـوا8 "لـر" ٔاو عـىل أالقـل لـو اكن  أالفالم مثًال ٔاو يسمع ٔاغاين ٔاو يشغل ٔامـوا8 "لـر" ٔاو عـىل أالقـل لـو اكن  أالفالم مثًال ٔاو يسمع ٔاغاين ٔاو يشغل ٔامـوا8 "لـر" ٔاو عـىل أالقـل لـو اكن  أالفالم مثًال ٔاو يسمع ٔاغاين ٔاو يشغل ٔامـوا8 "لـر" ٔاو عـىل أالقـل لـو اكن يشاهديشاهديشاهديشاهد

ضــعف ضــعف ضــعف ضــعف يــشغل ٔامــواهلم يف ٔامــر مــشتبه فيــه مل يــسـتبني حــ×، فأيــًضا ٔاوقــع نفــسه و يــشغل ٔامــواهلم يف ٔامــر مــشتبه فيــه مل يــسـتبني حــ×، فأيــًضا ٔاوقــع نفــسه و يــشغل ٔامــواهلم يف ٔامــر مــشتبه فيــه مل يــسـتبني حــ×، فأيــًضا ٔاوقــع نفــسه و يــشغل ٔامــواهلم يف ٔامــر مــشتبه فيــه مل يــسـتبني حــ×، فأيــًضا ٔاوقــع نفــسه و 
Öنتفاع به فالناس ال تعـرف، النـاس تقـول يـألك ٔامـوال النـاس "لباطـل، النـاس Öنتفاع به فالناس ال تعـرف، النـاس تقـول يـألك ٔامـوال النـاس "لباطـل، النـاس Öنتفاع به فالناس ال تعـرف، النـاس تقـول يـألك ٔامـوال النـاس "لباطـل، النـاس Öنتفاع به فالناس ال تعـرف، النـاس تقـول يـألك ٔامـوال النـاس "لباطـل، النـاس 

اسـترباسـترباسـترباسـتربئئئئ �ينك وعرضـك، ٔالن هـذا ٔامـر  �ينك وعرضـك، ٔالن هـذا ٔامـر  �ينك وعرضـك، ٔالن هـذا ٔامـر  �ينك وعرضـك، ٔالن هـذا ٔامـر : : : : ليسوا علامء، فميتنع Öنتفاع به فنقول 8ليسوا علامء، فميتنع Öنتفاع به فنقول 8ليسوا علامء، فميتنع Öنتفاع به فنقول 8ليسوا علامء، فميتنع Öنتفاع به فنقول 8
        ....مطلوب رشعًامطلوب رشعًامطلوب رشعًامطلوب رشعًا

        .... الناس ماذا يفعلوا مع الشـهبات الناس ماذا يفعلوا مع الشـهبات الناس ماذا يفعلوا مع الشـهبات الناس ماذا يفعلوا مع الشـهباتما موقف الناس من الشـهبات؟ما موقف الناس من الشـهبات؟ما موقف الناس من الشـهبات؟ما موقف الناس من الشـهبات؟

        ::::انقسموا ٕاىل ٔاربعة فرقانقسموا ٕاىل ٔاربعة فرقانقسموا ٕاىل ٔاربعة فرقانقسموا ٕاىل ٔاربعة فرق

من توقف فهيا ابتغـاء مرضـاة هللا تعـاىل، وطلبـا للـسالمة يف ا�يـن من توقف فهيا ابتغـاء مرضـاة هللا تعـاىل، وطلبـا للـسالمة يف ا�يـن من توقف فهيا ابتغـاء مرضـاة هللا تعـاىل، وطلبـا للـسالمة يف ا�يـن من توقف فهيا ابتغـاء مرضـاة هللا تعـاىل، وطلبـا للـسالمة يف ا�يـن     ::::الفرقة أالوىلالفرقة أالوىلالفرقة أالوىلالفرقة أالوىل
والعرض، هل هذه شـهبة ال نقدم علهيا، ملاذا؟ قال اسـترباءا �يين وعريض، فهـذا والعرض، هل هذه شـهبة ال نقدم علهيا، ملاذا؟ قال اسـترباءا �يين وعريض، فهـذا والعرض، هل هذه شـهبة ال نقدم علهيا، ملاذا؟ قال اسـترباءا �يين وعريض، فهـذا والعرض، هل هذه شـهبة ال نقدم علهيا، ملاذا؟ قال اسـترباءا �يين وعريض، فهـذا 

        ....»»»»فقد سملفقد سملفقد سملفقد سمل««««: : : :  قال قال قال قال����محمود ويثاب، فٕان النيب محمود ويثاب، فٕان النيب محمود ويثاب، فٕان النيب محمود ويثاب، فٕان النيب 
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        ....من اجهتد ٕان اكن من ٔاهل Öجهتادمن اجهتد ٕان اكن من ٔاهل Öجهتادمن اجهتد ٕان اكن من ٔاهل Öجهتادمن اجهتد ٕان اكن من ٔاهل Öجهتاد: : : : الفرقة الثانيةالفرقة الثانيةالفرقة الثانيةالفرقة الثانية

؟ مـن حقـق مرتبـة Öجهتـاد واكنـت عنـده ؟ مـن حقـق مرتبـة Öجهتـاد واكنـت عنـده ؟ مـن حقـق مرتبـة Öجهتـاد واكنـت عنـده ؟ مـن حقـق مرتبـة Öجهتـاد واكنـت عنـده هذه نقطة óمة جـًدا مـن اêي هذه نقطة óمة جـًدا مـن اêي هذه نقطة óمة جـًدا مـن اêي هذه نقطة óمة جـًدا مـن اêي جيجيجيجيهتـدهتـدهتـدهتـد
هتد 8 صفات يـذكرها ٔاهـل العـمل هتد 8 صفات يـذكرها ٔاهـل العـمل هتد 8 صفات يـذكرها ٔاهـل العـمل هتد 8 صفات يـذكرها ٔاهـل العـمل مسوغات لالجهتاد، ٔالن Öجهتاد 8 ٔاصول، وامسوغات لالجهتاد، ٔالن Öجهتاد 8 ٔاصول، وامسوغات لالجهتاد، ٔالن Öجهتاد 8 ٔاصول، وامسوغات لالجهتاد، ٔالن Öجهتاد 8 ٔاصول، وا
يف "ب اكمــل يف ٔاصــول الفقــه وهــو "ب Öجهتــاد والتقليــد وهــو "ب óــم جــًدا يف "ب اكمــل يف ٔاصــول الفقــه وهــو "ب Öجهتــاد والتقليــد وهــو "ب óــم جــًدا يف "ب اكمــل يف ٔاصــول الفقــه وهــو "ب Öجهتــاد والتقليــد وهــو "ب óــم جــًدا يف "ب اكمــل يف ٔاصــول الفقــه وهــو "ب Öجهتــاد والتقليــد وهــو "ب óــم جــًدا 
�؟ ٔاين ٔاقـف؟ مـاذا ٔافعـل؟ ؟ ٔاين ٔاقـف؟ مـاذا ٔافعـل؟ ؟ ٔاين ٔاقـف؟ مـاذا ٔافعـل؟ ؟ ٔاين ٔاقـف؟ مـاذا ٔافعـل؟ ���لضبط السلوك للضبط السلوك للضبط السلوك للضبط السلوك ليكيكيكيك تعمل من ٔاá هل ٔاá  تعمل من ٔاá هل ٔاá  تعمل من ٔاá هل ٔاá  تعمل من ٔاá هل ٔاá جمجمجمجمهتد وال مقهتد وال مقهتد وال مقهتد وال مق

        ....مل مع اخلالف؟ هذه ٔامور óمة جًدا لطالب العململ مع اخلالف؟ هذه ٔامور óمة جًدا لطالب العململ مع اخلالف؟ هذه ٔامور óمة جًدا لطالب العململ مع اخلالف؟ هذه ٔامور óمة جًدا لطالب العملكيف ٔاتعاكيف ٔاتعاكيف ٔاتعاكيف ٔاتعا

�ه ه ه ه ���فالقسم الثاين اجهتد ٕان اكن من ٔاهل Öجهتاد، ٔاو فعلها حبـسب فتـوى مـن قـفالقسم الثاين اجهتد ٕان اكن من ٔاهل Öجهتاد، ٔاو فعلها حبـسب فتـوى مـن قـفالقسم الثاين اجهتد ٕان اكن من ٔاهل Öجهتاد، ٔاو فعلها حبـسب فتـوى مـن قـفالقسم الثاين اجهتد ٕان اكن من ٔاهل Öجهتاد، ٔاو فعلها حبـسب فتـوى مـن قـ
فال حرفال حرفال حرفال حرجججج عليه وال ٕا عليه وال ٕا عليه وال ٕا عليه وال ٕامثمثمثمث ٕاال ٕاذا اكن يف معلها ازدراء عليه من الناس فينبغي 8 حينئذ  ٕاال ٕاذا اكن يف معلها ازدراء عليه من الناس فينبغي 8 حينئذ  ٕاال ٕاذا اكن يف معلها ازدراء عليه من الناس فينبغي 8 حينئذ  ٕاال ٕاذا اكن يف معلها ازدراء عليه من الناس فينبغي 8 حينئذ 

        ....ٔان يسـتربٔا لعرضهٔان يسـتربٔا لعرضهٔان يسـتربٔا لعرضهٔان يسـتربٔا لعرضه

����هتـد هتـد هتـد هتـد هو اجهتد ووجد ٔانه ال بأس هبا ففعلها، ٔاو قـهو اجهتد ووجد ٔانه ال بأس هبا ففعلها، ٔاو قـهو اجهتد ووجد ٔانه ال بأس هبا ففعلها، ٔاو قـهو اجهتد ووجد ٔانه ال بأس هبا ففعلها، ٔاو قـ    جمجمجمجمهتـدا وهـو يـرى ٔان هـذا اهتـدا وهـو يـرى ٔان هـذا اهتـدا وهـو يـرى ٔان هـذا اهتـدا وهـو يـرى ٔان هـذا ا
عنده االٓ¼ وعنده عمل فال بأس، ولكن كام قلت يف ªم ابن دقيق العيد اêي نق× عنده االٓ¼ وعنده عمل فال بأس، ولكن كام قلت يف ªم ابن دقيق العيد اêي نق× عنده االٓ¼ وعنده عمل فال بأس، ولكن كام قلت يف ªم ابن دقيق العيد اêي نق× عنده االٓ¼ وعنده عمل فال بأس، ولكن كام قلت يف ªم ابن دقيق العيد اêي نق× 
ابــن جحــر لــو ٔان املــسأ¼ يكــون فهيــا ازدراء فــال تفعلهــا، ٔالن Öســـترباء للعــرض ابــن جحــر لــو ٔان املــسأ¼ يكــون فهيــا ازدراء فــال تفعلهــا، ٔالن Öســـترباء للعــرض ابــن جحــر لــو ٔان املــسأ¼ يكــون فهيــا ازدراء فــال تفعلهــا، ٔالن Öســـترباء للعــرض ابــن جحــر لــو ٔان املــسأ¼ يكــون فهيــا ازدراء فــال تفعلهــا، ٔالن Öســـترباء للعــرض 

        ....مطلوبمطلوبمطلوبمطلوب

 يلحقه اللوم  يلحقه اللوم  يلحقه اللوم  يلحقه اللوم  من يفعلها ٕاتباعًا لهواه مع اشتباهها عليه فهذا  من يفعلها ٕاتباعًا لهواه مع اشتباهها عليه فهذا  من يفعلها ٕاتباعًا لهواه مع اشتباهها عليه فهذا  من يفعلها ٕاتباعًا لهواه مع اشتباهها عليه فهذا خمخمخمخمططططئئئئ مق مق مق مقرصرصرصرص::::الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    الفرقةالفرقةالفرقةالفرقة
        ....والعتاب وهو واقع يف احلراموالعتاب وهو واقع يف احلراموالعتاب وهو واقع يف احلراموالعتاب وهو واقع يف احلرام

َال يَْعلَُمهُـنj َكِثـٌري ِمـْن َال يَْعلَُمهُـنj َكِثـٌري ِمـْن َال يَْعلَُمهُـنj َكِثـٌري ِمـْن َال يَْعلَُمهُـنj َكِثـٌري ِمـْن ««««: : : :  وهـو مـن ٔاصـاب حـمك هللا فهيـا، ٔالنـه قـال وهـو مـن ٔاصـاب حـمك هللا فهيـا، ٔالنـه قـال وهـو مـن ٔاصـاب حـمك هللا فهيـا، ٔالنـه قـال وهـو مـن ٔاصـاب حـمك هللا فهيـا، ٔالنـه قـال::::الفرقة الرابعةالفرقة الرابعةالفرقة الرابعةالفرقة الرابعة
ففففمبمبمبمبفهوم اÃالفة ٔان القليل الرافهوم اÃالفة ٔان القليل الرافهوم اÃالفة ٔان القليل الرافهوم اÃالفة ٔان القليل الراخسخسخسخس يف العمل قد يعرفـه،  يف العمل قد يعرفـه،  يف العمل قد يعرفـه،  يف العمل قد يعرفـه، مفمفمفمفـن ٔاصـاب حـمك هللا ـن ٔاصـاب حـمك هللا ـن ٔاصـاب حـمك هللا ـن ٔاصـاب حـمك هللا » » » » النjاِس النjاِس النjاِس النjاِس 

راتـب، هـذا ٔافـضل مرتبـة يف راتـب، هـذا ٔافـضل مرتبـة يف راتـب، هـذا ٔافـضل مرتبـة يف راتـب، هـذا ٔافـضل مرتبـة يف فهيا فعمل هبا مسـتربًءا �ينه وعرضـه فهـذا بـأعىل املفهيا فعمل هبا مسـتربًءا �ينه وعرضـه فهـذا بـأعىل املفهيا فعمل هبا مسـتربًءا �ينه وعرضـه فهـذا بـأعىل املفهيا فعمل هبا مسـتربًءا �ينه وعرضـه فهـذا بـأعىل امل
        ....التعامل مع الشـهباتالتعامل مع الشـهباتالتعامل مع الشـهباتالتعامل مع الشـهبات

        .... توقف فهيا ابتغاء السالم وطلب مرضاة هللا توقف فهيا ابتغاء السالم وطلب مرضاة هللا توقف فهيا ابتغاء السالم وطلب مرضاة هللا توقف فهيا ابتغاء السالم وطلب مرضاة هللا::::أالولأالولأالولأالول

� من اجهتد، قلنا فال حر من اجهتد، قلنا فال حر من اجهتد، قلنا فال حر من اجهتد، قلنا فال حرجججج عليه وال ٕا عليه وال ٕا عليه وال ٕا عليه وال ٕامثمثمثمث طاملا ٔان املـسأ¼ لـيس  طاملا ٔان املـسأ¼ لـيس  طاملا ٔان املـسأ¼ لـيس  طاملا ٔان املـسأ¼ لـيس ::::الثاينالثاينالثاينالثاين��� اجهتد ٔاو ق اجهتد ٔاو ق اجهتد ٔاو ق اجهتد ٔاو ق
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        ....اسـترباسـترباسـترباسـتربئئئئ �ينك وعرضك �ينك وعرضك �ينك وعرضك �ينك وعرضك: : : : فهيا ازدراء، فهيا ازدراء نقول 8فهيا ازدراء، فهيا ازدراء نقول 8فهيا ازدراء، فهيا ازدراء نقول 8فهيا ازدراء، فهيا ازدراء نقول 8

ٔانت وقعت االٓن يف ٔامر ٔانت وقعت االٓن يف ٔامر ٔانت وقعت االٓن يف ٔامر ٔانت وقعت االٓن يف ٔامر حمحمحمحمـرم، ـرم، ـرم، ـرم، : : : : لشـهبة، نقول 8لشـهبة، نقول 8لشـهبة، نقول 8لشـهبة، نقول 8ربنا غفور رحمي ووقع يف اربنا غفور رحمي ووقع يف اربنا غفور رحمي ووقع يف اربنا غفور رحمي ووقع يف ا: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث
        .  .  .  .  ٔالن املطلوب ٔان تبعد عن هذه الشـهبةٔالن املطلوب ٔان تبعد عن هذه الشـهبةٔالن املطلوب ٔان تبعد عن هذه الشـهبةٔالن املطلوب ٔان تبعد عن هذه الشـهبة

 من ٔامعل أالحاكم فهيا فوجد ٔاهنا  من ٔامعل أالحاكم فهيا فوجد ٔاهنا  من ٔامعل أالحاكم فهيا فوجد ٔاهنا  من ٔامعل أالحاكم فهيا فوجد ٔاهنا حتحتحتحتل ففعلها مسـتربءا �ينه وعرضه فهذا يف ل ففعلها مسـتربءا �ينه وعرضه فهذا يف ل ففعلها مسـتربءا �ينه وعرضه فهذا يف ل ففعلها مسـتربءا �ينه وعرضه فهذا يف ::::الرابعالرابعالرابعالرابع
        . . . . ٔاعىل املراتبٔاعىل املراتبٔاعىل املراتبٔاعىل املراتب

        ما حمك الشـهبة؟ ما حمك الشـهبة؟ ما حمك الشـهبة؟ ما حمك الشـهبة؟ : : : : بناء عىل ذ بناء عىل ذ بناء عىل ذ بناء عىل ذ 

        : : : : ابن جحر نقل خالف ٔاهل العمل فهيا فقالابن جحر نقل خالف ٔاهل العمل فهيا فقالابن جحر نقل خالف ٔاهل العمل فهيا فقالابن جحر نقل خالف ٔاهل العمل فهيا فقال

التحرالتحرالتحرالتحرميميميمي وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل  وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل  وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل  وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل : : : : يف حمك الشـهبات فقيليف حمك الشـهبات فقيليف حمك الشـهبات فقيليف حمك الشـهبات فقيلاختلف العلامء اختلف العلامء اختلف العلامء اختلف العلامء 
 قال يف تعريف الشـهبة كام مر معنا ٕان تعارض أالد¼  قال يف تعريف الشـهبة كام مر معنا ٕان تعارض أالد¼  قال يف تعريف الشـهبة كام مر معنا ٕان تعارض أالد¼  قال يف تعريف الشـهبة كام مر معنا ٕان تعارض أالد¼ ههههالوقف، والكراهة ٔاقرب، ٔالنالوقف، والكراهة ٔاقرب، ٔالنالوقف، والكراهة ٔاقرب، ٔالنالوقف، والكراهة ٔاقرب، ٔالن

ٕاهنـا خـالف أالوىل ٕاهنـا خـالف أالوىل ٕاهنـا خـالف أالوىل ٕاهنـا خـالف أالوىل : : : : يف الظاهر وٕاهنا ممكن تكون الكراهة ٔالهنا متنازع فهيـا ٔاو قـاليف الظاهر وٕاهنا ممكن تكون الكراهة ٔالهنا متنازع فهيـا ٔاو قـاليف الظاهر وٕاهنا ممكن تكون الكراهة ٔالهنا متنازع فهيـا ٔاو قـاليف الظاهر وٕاهنا ممكن تكون الكراهة ٔالهنا متنازع فهيـا ٔاو قـال
 مرغبا فيـه والوقـوع فيـه مهنــي  مرغبا فيـه والوقـوع فيـه مهنــي  مرغبا فيـه والوقـوع فيـه مهنــي  مرغبا فيـه والوقـوع فيـه مهنــي فهذا لكه يصب يف ٔاهنا الكراهة، ٔالن ترك الشـهباتفهذا لكه يصب يف ٔاهنا الكراهة، ٔالن ترك الشـهباتفهذا لكه يصب يف ٔاهنا الكراهة، ٔالن ترك الشـهباتفهذا لكه يصب يف ٔاهنا الكراهة، ٔالن ترك الشـهبات

        ....عنه فرتعنه فرتعنه فرتعنه فرتككككها ٔاوىل وفعلها خالف أالوىلها ٔاوىل وفعلها خالف أالوىلها ٔاوىل وفعلها خالف أالوىلها ٔاوىل وفعلها خالف أالوىل

منطقة احلالل البني، منطقة فيصلية ويه منطقـة املكـروه، منطقة احلالل البني، منطقة فيصلية ويه منطقـة املكـروه، منطقة احلالل البني، منطقة فيصلية ويه منطقـة املكـروه، منطقة احلالل البني، منطقة فيصلية ويه منطقـة املكـروه، مثمثمثمث    : : : : ٕاذن عندá املناطقٕاذن عندá املناطقٕاذن عندá املناطقٕاذن عندá املناطق
منطقة احلـرام، اêي مل يـدخل ٕاىل املنطقـة الوسـط الـمنطقة احلـرام، اêي مل يـدخل ٕاىل املنطقـة الوسـط الـمنطقة احلـرام، اêي مل يـدخل ٕاىل املنطقـة الوسـط الـمنطقة احلـرام، اêي مل يـدخل ٕاىل املنطقـة الوسـط الـيتيتيتيت يه املكـروه هـل يقـع يف  يه املكـروه هـل يقـع يف  يه املكـروه هـل يقـع يف  يه املكـروه هـل يقـع يف 

ٕاذا وقـع يف املكـروه اêي هـو يف ٕاذا وقـع يف املكـروه اêي هـو يف ٕاذا وقـع يف املكـروه اêي هـو يف ٕاذا وقـع يف املكـروه اêي هـو يف احلرام؟ بعيد امحلد ! مازال يف احلالل البـني، فـاحلرام؟ بعيد امحلد ! مازال يف احلالل البـني، فـاحلرام؟ بعيد امحلد ! مازال يف احلالل البـني، فـاحلرام؟ بعيد امحلد ! مازال يف احلالل البـني، فـ
        ....الشـهبة ما اêي حيدالشـهبة ما اêي حيدالشـهبة ما اêي حيدالشـهبة ما اêي حيدثثثث؟ ٔاوشك ٔان يقع يف احلرام، قرب وقوعه يف احلرام؟ ٔاوشك ٔان يقع يف احلرام، قرب وقوعه يف احلرام؟ ٔاوشك ٔان يقع يف احلرام، قرب وقوعه يف احلرام؟ ٔاوشك ٔان يقع يف احلرام، قرب وقوعه يف احلرام

        هل املصيب يف املسائل واحد؟ وهل لك هل املصيب يف املسائل واحد؟ وهل لك هل املصيب يف املسائل واحد؟ وهل لك هل املصيب يف املسائل واحد؟ وهل لك جمجمجمجمهتد مصيب؟هتد مصيب؟هتد مصيب؟هتد مصيب؟: : : : يقول مسأ¼يقول مسأ¼يقول مسأ¼يقول مسأ¼

احلـق واحـد، واملـصيب عنـد هللا للحـق يف نفـس أالمـر هـو احلـق واحـد، واملـصيب عنـد هللا للحـق يف نفـس أالمـر هـو احلـق واحـد، واملـصيب عنـد هللا للحـق يف نفـس أالمـر هـو احلـق واحـد، واملـصيب عنـد هللا للحـق يف نفـس أالمـر هـو خشخشخشخشـص ـص ـص ـص : : : : نقول ابتداءنقول ابتداءنقول ابتداءنقول ابتداء
أ¼، ٔالن واحد يصيب وواحد أ¼، ٔالن واحد يصيب وواحد أ¼، ٔالن واحد يصيب وواحد أ¼، ٔالن واحد يصيب وواحد خيخيخيخيططططئئئئ    واحد، وليس لك واحد، وليس لك واحد، وليس لك واحد، وليس لك جمجمجمجمهتد مصيب للحق يف املسهتد مصيب للحق يف املسهتد مصيب للحق يف املسهتد مصيب للحق يف املس

ٕاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا « « « « :  :  :  :   قال قال قال قال����فليس لك مصيب للحق، ولكن لك فليس لك مصيب للحق، ولكن لك فليس لك مصيب للحق، ولكن لك فليس لك مصيب للحق، ولكن لك جمجمجمجمهتد مصيب لٔالجر، ٔالن النيب هتد مصيب لٔالجر، ٔالن النيب هتد مصيب لٔالجر، ٔالن النيب هتد مصيب لٔالجر، ٔالن النيب 
هتـد اêي عنـده ٔادوات هتـد اêي عنـده ٔادوات هتـد اêي عنـده ٔادوات هتـد اêي عنـده ٔادوات » » » » اجهتد احلااجهتد احلااجهتد احلااجهتد احلامكمكمكمك فأصاب ف× ٔاجران، وٕان ٔاخطأ ف× ٔاجـر فأصاب ف× ٔاجران، وٕان ٔاخطأ ف× ٔاجـر فأصاب ف× ٔاجران، وٕان ٔاخطأ ف× ٔاجـر فأصاب ف× ٔاجران، وٕان ٔاخطأ ف× ٔاجـرفافافافا
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Öجهتاد وامللكة وهو من ٔاهل Öجهتاد واجهتد فأصاب ف× ٔاجران، ٔاخطأ 8 ٔاجر Öجهتاد وامللكة وهو من ٔاهل Öجهتاد واجهتد فأصاب ف× ٔاجران، ٔاخطأ 8 ٔاجر Öجهتاد وامللكة وهو من ٔاهل Öجهتاد واجهتد فأصاب ف× ٔاجران، ٔاخطأ 8 ٔاجر Öجهتاد وامللكة وهو من ٔاهل Öجهتاد واجهتد فأصاب ف× ٔاجران، ٔاخطأ 8 ٔاجر 
        ....ب لٔالجر يف لك حال، ٕامنا املصيب للحق واحدب لٔالجر يف لك حال، ٕامنا املصيب للحق واحدب لٔالجر يف لك حال، ٕامنا املصيب للحق واحدب لٔالجر يف لك حال، ٕامنا املصيب للحق واحدواحد، فهو مصيواحد، فهو مصيواحد، فهو مصيواحد، فهو مصي

حنن قلنا ٔان الشـهبة حمكها حنن قلنا ٔان الشـهبة حمكها حنن قلنا ٔان الشـهبة حمكها حنن قلنا ٔان الشـهبة حمكها » » » » ومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرامومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرامومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرامومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرام««««: : : : ����يقول النيب يقول النيب يقول النيب يقول النيب 
انظر لقول النيب انظر لقول النيب انظر لقول النيب انظر لقول النيب »  »  »  »  ومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرامومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرامومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرامومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرام««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����الكراهة، والنيب الكراهة، والنيب الكراهة، والنيب الكراهة، والنيب 

        ....املسأ¼املسأ¼املسأ¼املسأ¼ وقع، ٔالن الوقوع سقوط وبشدة مل يفعل فقط ٕامنا انغمس وبقوة يف هذه  وقع، ٔالن الوقوع سقوط وبشدة مل يفعل فقط ٕامنا انغمس وبقوة يف هذه  وقع، ٔالن الوقوع سقوط وبشدة مل يفعل فقط ٕامنا انغمس وبقوة يف هذه  وقع، ٔالن الوقوع سقوط وبشدة مل يفعل فقط ٕامنا انغمس وبقوة يف هذه ����

        ::::ومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرام ، قيل حيمتل معنينيومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرام ، قيل حيمتل معنينيومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرام ، قيل حيمتل معنينيومن وقع يف الشـهبات وقع يف احلرام ، قيل حيمتل معنيني

ٔان يكون ارتاكبه للـشـهبة مـع اعتقـاد ٔاهنـا شــهبة ذريعـة ٕاىل ارتـاكب ٔان يكون ارتاكبه للـشـهبة مـع اعتقـاد ٔاهنـا شــهبة ذريعـة ٕاىل ارتـاكب ٔان يكون ارتاكبه للـشـهبة مـع اعتقـاد ٔاهنـا شــهبة ذريعـة ٕاىل ارتـاكب ٔان يكون ارتاكبه للـشـهبة مـع اعتقـاد ٔاهنـا شــهبة ذريعـة ٕاىل ارتـاكب : : : :  املعىن أالول املعىن أالول املعىن أالول املعىن أالول
احلرام اêي يعتقد ٔانه حرام وذ  بسبب التدراحلرام اêي يعتقد ٔانه حرام وذ  بسبب التدراحلرام اêي يعتقد ٔانه حرام وذ  بسبب التدراحلرام اêي يعتقد ٔانه حرام وذ  بسبب التدرجججج والتسامح، وقد مـر معنـا سـابقًا  والتسامح، وقد مـر معنـا سـابقًا  والتسامح، وقد مـر معنـا سـابقًا  والتسامح، وقد مـر معنـا سـابقًا 

        ....»»»»ٔاوشك ٔان يواقع ما استبانٔاوشك ٔان يواقع ما استبانٔاوشك ٔان يواقع ما استبانٔاوشك ٔان يواقع ما استبانومن اجرتٔا عىل ما يشك فيه من إالومن اجرتٔا عىل ما يشك فيه من إالومن اجرتٔا عىل ما يشك فيه من إالومن اجرتٔا عىل ما يشك فيه من إالمثمثمثمث    ««««هذا احلديث هذا احلديث هذا احلديث هذا احلديث 

واحد يفعل املكروه داواحد يفعل املكروه داواحد يفعل املكروه داواحد يفعل املكروه دامئمئمئمئًا مـاذا يفعـل؟ ســيقع يف احلـرام، ê  يف روايـة ٔايب داود ًا مـاذا يفعـل؟ ســيقع يف احلـرام، ê  يف روايـة ٔايب داود ًا مـاذا يفعـل؟ ســيقع يف احلـرام، ê  يف روايـة ٔايب داود ًا مـاذا يفعـل؟ ســيقع يف احلـرام، ê  يف روايـة ٔايب داود 
قلبه يقوى عىل فعل احلرام، طول قلبه يقوى عىل فعل احلرام، طول قلبه يقوى عىل فعل احلرام، طول قلبه يقوى عىل فعل احلرام، طول         »»»»من من من من خيخيخيخيالط الريبة يوشك ٔان الط الريبة يوشك ٔان الط الريبة يوشك ٔان الط الريبة يوشك ٔان جيرسجيرسجيرسجيرس««««والنسايئ والنسايئ والنسايئ والنسايئ 

مــا إالنــسان يف منطقــة احلــالل البــني قلبــه ضــعيف عــىل احلــرام، فــٕاذا دخــل يف مــا إالنــسان يف منطقــة احلــالل البــني قلبــه ضــعيف عــىل احلــرام، فــٕاذا دخــل يف مــا إالنــسان يف منطقــة احلــالل البــني قلبــه ضــعيف عــىل احلــرام، فــٕاذا دخــل يف مــا إالنــسان يف منطقــة احلــالل البــني قلبــه ضــعيف عــىل احلــرام، فــٕاذا دخــل يف 
        . . . .  عىل الوقوع يف احلرام والعياذ "! عىل الوقوع يف احلرام والعياذ "! عىل الوقوع يف احلرام والعياذ "! عىل الوقوع يف احلرام والعياذ "!الشـهبات قلبه يقوىالشـهبات قلبه يقوىالشـهبات قلبه يقوىالشـهبات قلبه يقوى

وال وال وال وال خيخيخيخيفى ٔان املـسـتكرث مـن املكـروه تـصري فيـه جـرٔاة عـىل فى ٔان املـسـتكرث مـن املكـروه تـصري فيـه جـرٔاة عـىل فى ٔان املـسـتكرث مـن املكـروه تـصري فيـه جـرٔاة عـىل فى ٔان املـسـتكرث مـن املكـروه تـصري فيـه جـرٔاة عـىل : : : : وê  ابن جحر يقولوê  ابن جحر يقولوê  ابن جحر يقولوê  ابن جحر يقول
ارتاكب املهنـي يف امجل³ ٔاو حيم× اعتياده للمكروه ارتـاكب املهنــي غـري احملـرم عـىل ارتاكب املهنـي يف امجل³ ٔاو حيم× اعتياده للمكروه ارتـاكب املهنــي غـري احملـرم عـىل ارتاكب املهنـي يف امجل³ ٔاو حيم× اعتياده للمكروه ارتـاكب املهنــي غـري احملـرم عـىل ارتاكب املهنـي يف امجل³ ٔاو حيم× اعتياده للمكروه ارتـاكب املهنــي غـري احملـرم عـىل 
ارتاكب املهنـي احملرم، ٕاذا اكن من جنسه ٔاو يكـون ذ  لـشـهبة فيـه وهـو ٔان مـن ارتاكب املهنـي احملرم، ٕاذا اكن من جنسه ٔاو يكـون ذ  لـشـهبة فيـه وهـو ٔان مـن ارتاكب املهنـي احملرم، ٕاذا اكن من جنسه ٔاو يكـون ذ  لـشـهبة فيـه وهـو ٔان مـن ارتاكب املهنـي احملرم، ٕاذا اكن من جنسه ٔاو يكـون ذ  لـشـهبة فيـه وهـو ٔان مـن 
تعاطى ما هنـي عنه يصري مظمل القلب لفقدان نور الورع فيقع يف احلرام ولو مل تعاطى ما هنـي عنه يصري مظمل القلب لفقدان نور الورع فيقع يف احلرام ولو مل تعاطى ما هنـي عنه يصري مظمل القلب لفقدان نور الورع فيقع يف احلرام ولو مل تعاطى ما هنـي عنه يصري مظمل القلب لفقدان نور الورع فيقع يف احلرام ولو مل خيخيخيخيرت رت رت رت 

        ....الوقوع فيهالوقوع فيهالوقوع فيهالوقوع فيه

هو داهو داهو داهو دامئمئمئمئًا يقع يف الشـهبات يقع يف الشـهبات سـوف يقـع يف الـشـهبات وًا يقع يف الشـهبات يقع يف الشـهبات سـوف يقـع يف الـشـهبات وًا يقع يف الشـهبات يقع يف الشـهبات سـوف يقـع يف الـشـهبات وًا يقع يف الشـهبات يقع يف الشـهبات سـوف يقـع يف الـشـهبات وجيجيجيجيـرتـرتـرتـرتئئئئ عليـه  عليـه  عليـه  عليـه 
        ....عياًذا "!عياًذا "!عياًذا "!عياًذا "!

 ٔانه ال يأمن ٔان يكون هذا حراًما يف نفس أالمر فيصادف احلرام وهو  ٔانه ال يأمن ٔان يكون هذا حراًما يف نفس أالمر فيصادف احلرام وهو  ٔانه ال يأمن ٔان يكون هذا حراًما يف نفس أالمر فيصادف احلرام وهو  ٔانه ال يأمن ٔان يكون هذا حراًما يف نفس أالمر فيصادف احلرام وهو ::::املعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثاين
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ري، ٔالن الشـهبة ٔامـر غـري واحض هـل هـو حـالل ٔاو حـرام؟ فـٕان فعـ× عـىل ري، ٔالن الشـهبة ٔامـر غـري واحض هـل هـو حـالل ٔاو حـرام؟ فـٕان فعـ× عـىل ري، ٔالن الشـهبة ٔامـر غـري واحض هـل هـو حـالل ٔاو حـرام؟ فـٕان فعـ× عـىل ري، ٔالن الشـهبة ٔامـر غـري واحض هـل هـو حـالل ٔاو حـرام؟ فـٕان فعـ× عـىل ال يدال يدال يدال يد
        ....ٔاساس ٔانه مكروه قد يظهر ٔانه حرام بعد ذ  فيكون قد وقع يف احلرامٔاساس ٔانه مكروه قد يظهر ٔانه حرام بعد ذ  فيكون قد وقع يف احلرامٔاساس ٔانه مكروه قد يظهر ٔانه حرام بعد ذ  فيكون قد وقع يف احلرامٔاساس ٔانه مكروه قد يظهر ٔانه حرام بعد ذ  فيكون قد وقع يف احلرام

 صـور محــى هللا الـ صـور محــى هللا الـ صـور محــى هللا الـ صـور محــى هللا الـيتيتيتيت يه احملــارم ويه ٔامـر غــري  يه احملــارم ويه ٔامـر غــري  يه احملــارم ويه ٔامـر غــري  يه احملــارم ويه ٔامـر غــري ����    ٔان النــيبٔان النــيبٔان النــيبٔان النــيب: : : : وا�ليـل عـىل ذ وا�ليـل عـىل ذ وا�ليـل عـىل ذ وا�ليـل عـىل ذ 
 فهيا ٔاحد  فهيا ٔاحد  فهيا ٔاحد  فهيا ٔاحد حمحمحمحمسوس، لو ٕان فيه محى مل� من امللوك يف أالرض ٔارض محمية ال يدخلسوس، لو ٕان فيه محى مل� من امللوك يف أالرض ٔارض محمية ال يدخلسوس، لو ٕان فيه محى مل� من امللوك يف أالرض ٔارض محمية ال يدخلسوس، لو ٕان فيه محى مل� من امللوك يف أالرض ٔارض محمية ال يدخل

ٕاال ٕ"ذنه فأنت سرتى الس� الشائك ٔامامك فأنت لو اقرتبت من احملمي صعب ٕان ٕاال ٕ"ذنه فأنت سرتى الس� الشائك ٔامامك فأنت لو اقرتبت من احملمي صعب ٕان ٕاال ٕ"ذنه فأنت سرتى الس� الشائك ٔامامك فأنت لو اقرتبت من احملمي صعب ٕان ٕاال ٕ"ذنه فأنت سرتى الس� الشائك ٔامامك فأنت لو اقرتبت من احملمي صعب ٕان 
ٔانت تقع فيه، ٕامنا لو مل يوجد س� ٔاو ٔان أالمر معنوي زي ما يف احملرمات سـتقع، ٔانت تقع فيه، ٕامنا لو مل يوجد س� ٔاو ٔان أالمر معنوي زي ما يف احملرمات سـتقع، ٔانت تقع فيه، ٕامنا لو مل يوجد س� ٔاو ٔان أالمر معنوي زي ما يف احملرمات سـتقع، ٔانت تقع فيه، ٕامنا لو مل يوجد س� ٔاو ٔان أالمر معنوي زي ما يف احملرمات سـتقع، 
ٔالنه لن يكون هناك ضابط سـيكون خيط رفيع جًدا ٔاو شعرة دقيقـة جـًدا قـد تقـع ٔالنه لن يكون هناك ضابط سـيكون خيط رفيع جًدا ٔاو شعرة دقيقـة جـًدا قـد تقـع ٔالنه لن يكون هناك ضابط سـيكون خيط رفيع جًدا ٔاو شعرة دقيقـة جـًدا قـد تقـع ٔالنه لن يكون هناك ضابط سـيكون خيط رفيع جًدا ٔاو شعرة دقيقـة جـًدا قـد تقـع 

        ....فيه والعياذ "!فيه والعياذ "!فيه والعياذ "!فيه والعياذ "!

الراعي مبعىن احلافالراعي مبعىن احلافالراعي مبعىن احلافالراعي مبعىن احلافظظظظ وخص  وخص  وخص  وخص » » » » اِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك اdْن يَْرتََع ِفيهِ اِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك اdْن يَْرتََع ِفيهِ اِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك اdْن يَْرتََع ِفيهِ اِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك اdْن يَْرتََع ِفيهِ َاكلرj َاكلرj َاكلرj َاكلرj ««««: : : : قالقالقالقال
        ....عرفا مبن حيفعرفا مبن حيفعرفا مبن حيفعرفا مبن حيفظظظظ احليوان ويرعاه احليوان ويرعاه احليوان ويرعاه احليوان ويرعاه

        ....مبعىن الراعي وهام للامشـيةمبعىن الراعي وهام للامشـيةمبعىن الراعي وهام للامشـيةمبعىن الراعي وهام للامشـية: : : : الرتعالرتعالرتعالرتع» » » » يُوِشُك اdْن يَْرتَعَ يُوِشُك اdْن يَْرتَعَ يُوِشُك اdْن يَْرتَعَ يُوِشُك اdْن يَْرتَعَ ««««: : : : قالقالقالقال

اِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى««««: : : : قالقالقالقال jاِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمىَاكلر jاِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمىَاكلر jاِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمىَاكلر jي يرعى ٕاب× وماشيته، ٔالن هو ال : : : : »»»»َاكلرêي يرعى ٕاب× وماشيته، ٔالن هو ال هو اêي يرعى ٕاب× وماشيته، ٔالن هو ال هو اêي يرعى ٕاب× وماشيته، ٔالن هو ال هو اêسبب سبب سبب سبب هو ا
 ي ي ي يرضرضرضرضب املثل ملن يرتكب الشـهبات هبذا ب املثل ملن يرتكب الشـهبات هبذا ب املثل ملن يرتكب الشـهبات هبذا ب املثل ملن يرتكب الشـهبات هبذا ����اêي ٔاوصلها لهذا أالمر، وê  النيب اêي ٔاوصلها لهذا أالمر، وê  النيب اêي ٔاوصلها لهذا أالمر، وê  النيب اêي ٔاوصلها لهذا أالمر، وê  النيب 

        ....الراعي اêي ٔاخذ غالراعي اêي ٔاخذ غالراعي اêي ٔاخذ غالراعي اêي ٔاخذ غمنمنمنمنه وٕاب× وبقره وذهب هبا ٕاىل جوار امحلى لهذا امل�ه وٕاب× وبقره وذهب هبا ٕاىل جوار امحلى لهذا امل�ه وٕاب× وبقره وذهب هبا ٕاىل جوار امحلى لهذا امل�ه وٕاب× وبقره وذهب هبا ٕاىل جوار امحلى لهذا امل�

ما اêي حيـدما اêي حيـدما اêي حيـدما اêي حيـدثثثث؟ يقـرب ٔان يرتـع فيـه، ممكـن ٔاعـز؟ يقـرب ٔان يرتـع فيـه، ممكـن ٔاعـز؟ يقـرب ٔان يرتـع فيـه، ممكـن ٔاعـز؟ يقـرب ٔان يرتـع فيـه، ممكـن ٔاعـزمكمكمكمك هللا ٕابـل  هللا ٕابـل  هللا ٕابـل  هللا ٕابـل جتجتجتجتـري هنـا ٔاو هنـاك ـري هنـا ٔاو هنـاك ـري هنـا ٔاو هنـاك ـري هنـا ٔاو هنـاك 
        ....يهيهيهيهسـتدخل يف امحلى وتقع فسـتدخل يف امحلى وتقع فسـتدخل يف امحلى وتقع فسـتدخل يف امحلى وتقع ف2222 ال ينبغي ٔان تقع ف  ال ينبغي ٔان تقع ف  ال ينبغي ٔان تقع ف  ال ينبغي ٔان تقع ف 

نj ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد ««««    ::::قالقالقالقال
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد اdالj َوا
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد اdالj َوا
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد اdالj َوا
x
اdالj َوا
هو البدن ما عدا أالطـراف، هو البدن ما عدا أالطـراف، هو البدن ما عدا أالطـراف، هو البدن ما عدا أالطـراف، : : : : اجلسد هو البدن، بدن إالنسان، قيلاجلسد هو البدن، بدن إالنسان، قيلاجلسد هو البدن، بدن إالنسان، قيلاجلسد هو البدن، بدن إالنسان، قيل» » » » الَْجَسُد ُلكiهُ الَْجَسُد ُلكiهُ الَْجَسُد ُلكiهُ الَْجَسُد ُلكiهُ 

 ٔان القلب  ٔان القلب  ٔان القلب  ٔان القلب البدن ما عدا الرٔاس، املهم ٔانه املقصود اجلسد البدن ما عدا الرٔاس، املهم ٔانه املقصود اجلسد البدن ما عدا الرٔاس، املهم ٔانه املقصود اجلسد البدن ما عدا الرٔاس، املهم ٔانه املقصود اجلسد جبجبجبجبوارحه، واملقصودوارحه، واملقصودوارحه، واملقصودوارحه، واملقصود: : : : وقيلوقيلوقيلوقيل
هو م� أالعضاء صالحه يُصلحها، وفساده يفسدها، فٕاذا فعل إالنسان هو م� أالعضاء صالحه يُصلحها، وفساده يفسدها، فٕاذا فعل إالنسان هو م� أالعضاء صالحه يُصلحها، وفساده يفسدها، فٕاذا فعل إالنسان هو م� أالعضاء صالحه يُصلحها، وفساده يفسدها، فٕاذا فعل إالنسان جبجبجبجبوارحـه وارحـه وارحـه وارحـه 
الطاعات ومعل اخلريات دل ذ  عىل صـالح قلبـه، وٕاذا فعـل املعـاالطاعات ومعل اخلريات دل ذ  عىل صـالح قلبـه، وٕاذا فعـل املعـاالطاعات ومعل اخلريات دل ذ  عىل صـالح قلبـه، وٕاذا فعـل املعـاالطاعات ومعل اخلريات دل ذ  عىل صـالح قلبـه، وٕاذا فعـل املعـايصيصيصيص وارتكـب  وارتكـب  وارتكـب  وارتكـب 
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املنكرات واملنكرات واملنكرات واملنكرات وجتجتجتجتنب الطاعات دل عىل فساد قلبه، ٔالن هذه نب الطاعات دل عىل فساد قلبه، ٔالن هذه نب الطاعات دل عىل فساد قلبه، ٔالن هذه نب الطاعات دل عىل فساد قلبه، ٔالن هذه مثمثمثمثرة القلـب، فـٕاذا اكنـت رة القلـب، فـٕاذا اكنـت رة القلـب، فـٕاذا اكنـت رة القلـب، فـٕاذا اكنـت 
        ....ت الت الت الت المثمثمثمثرة طيبة يكون يف القلب طيبرة طيبة يكون يف القلب طيبرة طيبة يكون يف القلب طيبرة طيبة يكون يف القلب طيبمثمثمثمثرة مرة فاêي يف القلب خبيث، وٕاذا اكنرة مرة فاêي يف القلب خبيث، وٕاذا اكنرة مرة فاêي يف القلب خبيث، وٕاذا اكنرة مرة فاêي يف القلب خبيث، وٕاذا اكن

فٕاذا ٔاردت ٔان تعرف ما مقدار إالميان يف قلبك ٔانظر ٕاىل مع� سرتى ٔايـن ٔانـت، فٕاذا ٔاردت ٔان تعرف ما مقدار إالميان يف قلبك ٔانظر ٕاىل مع� سرتى ٔايـن ٔانـت، فٕاذا ٔاردت ٔان تعرف ما مقدار إالميان يف قلبك ٔانظر ٕاىل مع� سرتى ٔايـن ٔانـت، فٕاذا ٔاردت ٔان تعرف ما مقدار إالميان يف قلبك ٔانظر ٕاىل مع� سرتى ٔايـن ٔانـت، 
ؤايــن ٔاقامــك هللا جــل وعــال، وê  الظــاهر 8 عالقــة "لبــاطن ªهــام يــؤثر يف ؤايــن ٔاقامــك هللا جــل وعــال، وê  الظــاهر 8 عالقــة "لبــاطن ªهــام يــؤثر يف ؤايــن ٔاقامــك هللا جــل وعــال، وê  الظــاهر 8 عالقــة "لبــاطن ªهــام يــؤثر يف ؤايــن ٔاقامــك هللا جــل وعــال، وê  الظــاهر 8 عالقــة "لبــاطن ªهــام يــؤثر يف 
االٓخر، الظاهر يؤثر يف الباطن، والباطن يؤثر يف الظاهر، ٔالن بعض الناس يقول االٓخر، الظاهر يؤثر يف الباطن، والباطن يؤثر يف الظاهر، ٔالن بعض الناس يقول االٓخر، الظاهر يؤثر يف الباطن، والباطن يؤثر يف الظاهر، ٔالن بعض الناس يقول االٓخر، الظاهر يؤثر يف الباطن، والباطن يؤثر يف الظاهر، ٔالن بعض الناس يقول 

لقلب، وطاملا قليب ٔابيض خاللقلب، وطاملا قليب ٔابيض خاللقلب، وطاملا قليب ٔابيض خاللقلب، وطاملا قليب ٔابيض خالصصصص، وهو ال يص، وهو ال يص، وهو ال يص، وهو ال يصيليليليل يبقى قلبه ٔابيض، فهذا  يبقى قلبه ٔابيض، فهذا  يبقى قلبه ٔابيض، فهذا  يبقى قلبه ٔابيض، فهذا ٔامه يشء أامه يشء أامه يشء أامه يشء ا
كذاب وهو ممتين عىل هللا أالماين، ٔالنه لو اكن ٔابيضا ليس فيه دخـي³ لظهـر ذ  كذاب وهو ممتين عىل هللا أالماين، ٔالنه لو اكن ٔابيضا ليس فيه دخـي³ لظهـر ذ  كذاب وهو ممتين عىل هللا أالماين، ٔالنه لو اكن ٔابيضا ليس فيه دخـي³ لظهـر ذ  كذاب وهو ممتين عىل هللا أالماين، ٔالنه لو اكن ٔابيضا ليس فيه دخـي³ لظهـر ذ  

        ....عىل جوارحهعىل جوارحهعىل جوارحهعىل جوارحه

نj ِيف الَْجَسِد ُمْضغًَة ٕاَذا َصلََحْت ««««: : : : ا�ليل عىل ٔان الباطن 8 ٔاثر هذا احلديثا�ليل عىل ٔان الباطن 8 ٔاثر هذا احلديثا�ليل عىل ٔان الباطن 8 ٔاثر هذا احلديثا�ليل عىل ٔان الباطن 8 ٔاثر هذا احلديث
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضغًَة ٕاَذا َصلََحْت اdالj َوا
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضغًَة ٕاَذا َصلََحْت اdالj َوا
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضغًَة ٕاَذا َصلََحْت اdالj َوا
x
اdالj َوا

        ....»»»» ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُلكiهُ  ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُلكiهُ  ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُلكiهُ  ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُلكiهُ َصلََح الَْجَسدُ َصلََح الَْجَسدُ َصلََح الَْجَسدُ َصلََح الَْجَسدُ 

        ما ا�ليل عىل ٔان الظاهر يؤثر يف الباطن؟ما ا�ليل عىل ٔان الظاهر يؤثر يف الباطن؟ما ا�ليل عىل ٔان الظاهر يؤثر يف الباطن؟ما ا�ليل عىل ٔان الظاهر يؤثر يف الباطن؟

 بـني صـفوفمك ٔاو  بـني صـفوفمك ٔاو  بـني صـفوفمك ٔاو  بـني صـفوفمك ٔاو ننننلتـسوولتـسوولتـسوولتـسوو««««: : : :  ٔانه ملا سـوى الـصفوف قـال ٔانه ملا سـوى الـصفوف قـال ٔانه ملا سـوى الـصفوف قـال ٔانه ملا سـوى الـصفوف قـال����ا�ليل حديث النيب ا�ليل حديث النيب ا�ليل حديث النيب ا�ليل حديث النيب 
، قـال سـوف تـسووا الـصفوف ؤانـمت تـصلوا وال القلـوب ، قـال سـوف تـسووا الـصفوف ؤانـمت تـصلوا وال القلـوب ، قـال سـوف تـسووا الـصفوف ؤانـمت تـصلوا وال القلـوب ، قـال سـوف تـسووا الـصفوف ؤانـمت تـصلوا وال القلـوب »»»»ليخالفن هللا بني قلوبمكليخالفن هللا بني قلوبمكليخالفن هللا بني قلوبمكليخالفن هللا بني قلوبمك

        . . . . ختختختختتلفتلفتلفتلف

        ية الصفوف "لقلب؟ية الصفوف "لقلب؟ية الصفوف "لقلب؟ية الصفوف "لقلب؟ما العالقة بني تسو ما العالقة بني تسو ما العالقة بني تسو ما العالقة بني تسو 

ٔان هذا الصف يف الظاهر 8 عالقة "لقلب يف الباطن، طبعا من ٔاحدٔان هذا الصف يف الظاهر 8 عالقة "لقلب يف الباطن، طبعا من ٔاحدٔان هذا الصف يف الظاهر 8 عالقة "لقلب يف الباطن، طبعا من ٔاحدٔان هذا الصف يف الظاهر 8 عالقة "لقلب يف الباطن، طبعا من ٔاحدثثثث أالحبـا أالحبـا أالحبـا أالحبـاثثثث    
الطبية الطبية الطبية الطبية مجممجممجممجموعة من أالطباء أالملان معلوا هذه التجربة جاءوا "ثنني يف الصالة وبيـهنم وعة من أالطباء أالملان معلوا هذه التجربة جاءوا "ثنني يف الصالة وبيـهنم وعة من أالطباء أالملان معلوا هذه التجربة جاءوا "ثنني يف الصالة وبيـهنم وعة من أالطباء أالملان معلوا هذه التجربة جاءوا "ثنني يف الصالة وبيـهنم 
رجل مريض "لقلب، رجل مريض "لقلب، رجل مريض "لقلب، رجل مريض "لقلب، مفمفمفمفريض القلب هذا إالشعارات ريض القلب هذا إالشعارات ريض القلب هذا إالشعارات ريض القلب هذا إالشعارات ختختختختررررجججج غري منضبطة فلام وضعوه  غري منضبطة فلام وضعوه  غري منضبطة فلام وضعوه  غري منضبطة فلام وضعوه 

 الصف ٔاصبحت  الصف ٔاصبحت  الصف ٔاصبحت  الصف ٔاصبحت رضرضرضرض"ت قلب الثالثة واحدة، فلـام خـالفوا بيـهنم "ت قلب الثالثة واحدة، فلـام خـالفوا بيـهنم "ت قلب الثالثة واحدة، فلـام خـالفوا بيـهنم "ت قلب الثالثة واحدة، فلـام خـالفوا بيـهنم ما بني االثنني يفما بني االثنني يفما بني االثنني يفما بني االثنني يف
        ....والثالثة  ٔاحصاء اختلفت والثالثة  ٔاحصاء اختلفت والثالثة  ٔاحصاء اختلفت والثالثة  ٔاحصاء اختلفت رضرضرضرض"ت القلب، "ت القلب، "ت القلب، "ت القلب، مفمفمفمفسأ¼ ٔان الظاهر 8 عالقة، نعمسأ¼ ٔان الظاهر 8 عالقة، نعمسأ¼ ٔان الظاهر 8 عالقة، نعمسأ¼ ٔان الظاهر 8 عالقة، نعم

هـل معلنـا لك يشء وبقيـت اللحيـة؟ فلنفعـل لك يشء هـل معلنـا لك يشء وبقيـت اللحيـة؟ فلنفعـل لك يشء هـل معلنـا لك يشء وبقيـت اللحيـة؟ فلنفعـل لك يشء هـل معلنـا لك يشء وبقيـت اللحيـة؟ فلنفعـل لك يشء : : : :  ê  بعض الناس يقول ê  بعض الناس يقول ê  بعض الناس يقول ê  بعض الناس يقول
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اس اس اس اس الظاهر 8 عالقـة "لبـاطن، ٔالن بعـض النـالظاهر 8 عالقـة "لبـاطن، ٔالن بعـض النـالظاهر 8 عالقـة "لبـاطن، ٔالن بعـض النـالظاهر 8 عالقـة "لبـاطن، ٔالن بعـض النـ: : : : واجعل اللحية آخر يشء، نقول 8واجعل اللحية آخر يشء، نقول 8واجعل اللحية آخر يشء، نقول 8واجعل اللحية آخر يشء، نقول 8
تظل ســنوات فـتظل ســنوات فـتظل ســنوات فـتظل ســنوات فـ2222 يـسمى "اللـ يـسمى "اللـ يـسمى "اللـ يـسمى "اللـزتزتزتزتام اخلفـي، ٔاي يفعـل لك يشء مـا عـدا ٔاي يشء ام اخلفـي، ٔاي يفعـل لك يشء مـا عـدا ٔاي يشء ام اخلفـي، ٔاي يفعـل لك يشء مـا عـدا ٔاي يشء ام اخلفـي، ٔاي يفعـل لك يشء مـا عـدا ٔاي يشء 
        ظاهر، يصظاهر، يصظاهر، يصظاهر، يصيليليليل ويص ويص ويص ويصيليليليل قيام ليل ويقرٔا قرآن ويق قيام ليل ويقرٔا قرآن ويق قيام ليل ويقرٔا قرآن ويق قيام ليل ويقرٔا قرآن ويقرصرصرصرص ثوبه، لكن ال يطلق حلية، ملاذا؟  ثوبه، لكن ال يطلق حلية، ملاذا؟  ثوبه، لكن ال يطلق حلية، ملاذا؟  ثوبه، لكن ال يطلق حلية، ملاذا؟ 

ٔالن حليته هذه ٕاعالن عن الٔالن حليته هذه ٕاعالن عن الٔالن حليته هذه ٕاعالن عن الٔالن حليته هذه ٕاعالن عن الزتزتزتزتام ظـاهر، وٕاذا ٔاعلـن Öلـام ظـاهر، وٕاذا ٔاعلـن Öلـام ظـاهر، وٕاذا ٔاعلـن Öلـام ظـاهر، وٕاذا ٔاعلـن Öلـزتزتزتزتام الظـاهر تبـدٔا احلـرب ام الظـاهر تبـدٔا احلـرب ام الظـاهر تبـدٔا احلـرب ام الظـاهر تبـدٔا احلـرب 
¼، نقصد احلرب من لك اجلهات، ٔاه×، ¼، نقصد احلرب من لك اجلهات، ٔاه×، ¼، نقصد احلرب من لك اجلهات، ٔاه×، ¼، نقصد احلرب من لك اجلهات، ٔاه×، عليه، فكثريا من الناس ما يؤخر هذه املسأ عليه، فكثريا من الناس ما يؤخر هذه املسأ عليه، فكثريا من الناس ما يؤخر هذه املسأ عليه، فكثريا من الناس ما يؤخر هذه املسأ 

ؤاحصابه، وزمالئه حرب عليه من لك اجلهـات، ملـاذا؟ ٔاعلـن، فطاملـا هـو متـسرت ؤاحصابه، وزمالئه حرب عليه من لك اجلهـات، ملـاذا؟ ٔاعلـن، فطاملـا هـو متـسرت ؤاحصابه، وزمالئه حرب عليه من لك اجلهـات، ملـاذا؟ ٔاعلـن، فطاملـا هـو متـسرت ؤاحصابه، وزمالئه حرب عليه من لك اجلهـات، ملـاذا؟ ٔاعلـن، فطاملـا هـو متـسرت 
ليس هناك مشلكة، ٔالن العبادات لكها يف نفسه مل يظهر مهنا يشء عليـه، ٕامنـا ٔاول ليس هناك مشلكة، ٔالن العبادات لكها يف نفسه مل يظهر مهنا يشء عليـه، ٕامنـا ٔاول ليس هناك مشلكة، ٔالن العبادات لكها يف نفسه مل يظهر مهنا يشء عليـه، ٕامنـا ٔاول ليس هناك مشلكة، ٔالن العبادات لكها يف نفسه مل يظهر مهنا يشء عليـه، ٕامنـا ٔاول 

        ....ما يعلن تبدٔا املسأ¼ما يعلن تبدٔا املسأ¼ما يعلن تبدٔا املسأ¼ما يعلن تبدٔا املسأ¼

ٕان إالنسان يبدٔا ٕان إالنسان يبدٔا ٕان إالنسان يبدٔا ٕان إالنسان يبدٔا :  :  :  :  ولواولواولواولواê  أالطباء النفسـيني يعدوا ست مراحل ملرح³ املقاومة فيقê  أالطباء النفسـيني يعدوا ست مراحل ملرح³ املقاومة فيقê  أالطباء النفسـيني يعدوا ست مراحل ملرح³ املقاومة فيقê  أالطباء النفسـيني يعدوا ست مراحل ملرح³ املقاومة فيق
املقاومة بست مراحل مهنا من مرحÖ ³لاملقاومة بست مراحل مهنا من مرحÖ ³لاملقاومة بست مراحل مهنا من مرحÖ ³لاملقاومة بست مراحل مهنا من مرحÖ ³لزتزتزتزتام الباطن اêي هو اخلفي، ال يريـد ٔان ام الباطن اêي هو اخلفي، ال يريـد ٔان ام الباطن اêي هو اخلفي، ال يريـد ٔان ام الباطن اêي هو اخلفي، ال يريـد ٔان 
يظهر حىت ال يدخل يف يظهر حىت ال يدخل يف يظهر حىت ال يدخل يف يظهر حىت ال يدخل يف رصرصرصرصاع، فٕاذا بدٔا يف الاع، فٕاذا بدٔا يف الاع، فٕاذا بدٔا يف الاع، فٕاذا بدٔا يف الرصرصرصرصاع تأيت مرح³ الصمود فلـو اع تأيت مرح³ الصمود فلـو اع تأيت مرح³ الصمود فلـو اع تأيت مرح³ الصمود فلـو مصمصمصمصـد ـد ـد ـد 
اللك حيرتمه، فٕاذا استسمل يرجع، واللك يقول هذا اكن الاللك حيرتمه، فٕاذا استسمل يرجع، واللك يقول هذا اكن الاللك حيرتمه، فٕاذا استسمل يرجع، واللك يقول هذا اكن الاللك حيرتمه، فٕاذا استسمل يرجع، واللك يقول هذا اكن الزتزتزتزتام æيواين وعارفني ٔانه مل ام æيواين وعارفني ٔانه مل ام æيواين وعارفني ٔانه مل ام æيواين وعارفني ٔانه مل 

        .... مل مل مل ملزتزتزتزتمممميكن ٔاصاليكن ٔاصاليكن ٔاصاليكن ٔاصال

ذكر يل هذا الذكر يل هذا الذكر يل هذا الذكر يل هذا ال����م سألته نفسـًيا ملاذا الواحد يرتك Öلم سألته نفسـًيا ملاذا الواحد يرتك Öلم سألته نفسـًيا ملاذا الواحد يرتك Öلم سألته نفسـًيا ملاذا الواحد يرتك Öلزتزتزتزتام ام ام ام : : : : ٔاحد أالطباء النفسـينئاحد أالطباء النفسـينئاحد أالطباء النفسـينئاحد أالطباء النفسـيني
حلق اللحية آخر درجة مـن درجـات Öهنيـار، هـو يكـون يف حلق اللحية آخر درجة مـن درجـات Öهنيـار، هـو يكـون يف حلق اللحية آخر درجة مـن درجـات Öهنيـار، هـو يكـون يف حلق اللحية آخر درجة مـن درجـات Öهنيـار، هـو يكـون يف : : : : وحيلق حليته؟ قالوحيلق حليته؟ قالوحيلق حليته؟ قالوحيلق حليته؟ قال

ا�اخل اهنار فتكون اللحية آخر يشء يف الظاهر، فلـام تـأيت وتبحـث ســتا�اخل اهنار فتكون اللحية آخر يشء يف الظاهر، فلـام تـأيت وتبحـث ســتا�اخل اهنار فتكون اللحية آخر يشء يف الظاهر، فلـام تـأيت وتبحـث ســتا�اخل اهنار فتكون اللحية آخر يشء يف الظاهر، فلـام تـأيت وتبحـث ســتججججد اكن د اكن د اكن د اكن 
 ٔاغاين، يشاهد التلفاز، عىل الفيس مشارك بنات  ٔاغاين، يشاهد التلفاز، عىل الفيس مشارك بنات  ٔاغاين، يشاهد التلفاز، عىل الفيس مشارك بنات  ٔاغاين، يشاهد التلفاز، عىل الفيس مشارك بنات فهيا ٔاشـياء ٔاخرى كثرية اكن يسمعفهيا ٔاشـياء ٔاخرى كثرية اكن يسمعفهيا ٔاشـياء ٔاخرى كثرية اكن يسمعفهيا ٔاشـياء ٔاخرى كثرية اكن يسمع
 ٔان فـالن اكن ملـ ٔان فـالن اكن ملـ ٔان فـالن اكن ملـ ٔان فـالن اكن ملـزتزتزتزتم ومـصم ومـصم ومـصم ومـصيليليليل واكن يقـمي  واكن يقـمي  واكن يقـمي  واكن يقـمي ئئئئفتفـاجفتفـاجفتفـاجفتفـاجٕاخوة يف هللا يعين مثل الصوفية، ٕاخوة يف هللا يعين مثل الصوفية، ٕاخوة يف هللا يعين مثل الصوفية، ٕاخوة يف هللا يعين مثل الصوفية، 

معنا الليل ويصمعنا الليل ويصمعنا الليل ويصمعنا الليل ويصيليليليل الـرتاو الـرتاو الـرتاو الـرتاوحيحيحيحي ملـاذا تـرك Öلـ ملـاذا تـرك Öلـ ملـاذا تـرك Öلـ ملـاذا تـرك Öلـزتزتزتزتام؟ هـذه اخللفيـات ٔانـه ٔاضـعف قلبـه ام؟ هـذه اخللفيـات ٔانـه ٔاضـعف قلبـه ام؟ هـذه اخللفيـات ٔانـه ٔاضـعف قلبـه ام؟ هـذه اخللفيـات ٔانـه ٔاضـعف قلبـه 
 معـه،  معـه،  معـه،  معـه، "êنوب ال"êنوب ال"êنوب ال"êنوب اليتيتيتيت يه خاصة "الستتار ففي االٓخر مل يعد غـري اللحيـة فـال تفـرق يه خاصة "الستتار ففي االٓخر مل يعد غـري اللحيـة فـال تفـرق يه خاصة "الستتار ففي االٓخر مل يعد غـري اللحيـة فـال تفـرق يه خاصة "الستتار ففي االٓخر مل يعد غـري اللحيـة فـال تفـرق

        ....فقال يل هذه آخر مرح³ للسقوطفقال يل هذه آخر مرح³ للسقوطفقال يل هذه آخر مرح³ للسقوطفقال يل هذه آخر مرح³ للسقوط

نj ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد  « « « «����ê  تيقن حديث النيب ê  تيقن حديث النيب ê  تيقن حديث النيب ê  تيقن حديث النيب 
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد اdالj َوا
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد اdالj َوا
x
نj ِيف الَْجَسِد ُمْضَغًة ٕاَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد اdالj َوا
x
اdالj َوا
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لو وجد إالميان يف القلب دون وجود معارض يظهر عـىل البـدن، ê  حنـن لو وجد إالميان يف القلب دون وجود معارض يظهر عـىل البـدن، ê  حنـن لو وجد إالميان يف القلب دون وجود معارض يظهر عـىل البـدن، ê  حنـن لو وجد إالميان يف القلب دون وجود معارض يظهر عـىل البـدن، ê  حنـن » » » » ُلكiهُ ُلكiهُ ُلكiهُ ُلكiهُ 
َحَرُة َساِجِدينَ ﴿﴿﴿﴿نقرٔا قصة السحرة ملا رٔاوا العصا ووجدوا ٔاهنا حية حقيقية نقرٔا قصة السحرة ملا رٔاوا العصا ووجدوا ٔاهنا حية حقيقية نقرٔا قصة السحرة ملا رٔاوا العصا ووجدوا ٔاهنا حية حقيقية نقرٔا قصة السحرة ملا رٔاوا العصا ووجدوا ٔاهنا حية حقيقية  jلِْقَي السuَحَرُة َساِجِدينَ فَا jلِْقَي السuَحَرُة َساِجِدينَ فَا jلِْقَي السuَحَرُة َساِجِدينَ فَا jلِْقَي السuفَا    

ــشعراء[[[[﴾﴾﴾﴾         ــشعراءال ــشعراءال ــشعراءال ــت ]]]]٤٦٤٦٤٦٤٦: : : : ال ــهبم æم فانفعل ــد يف قل ــان وج ــوا، ٔالن إالمي ــت لك ــهبم æم فانفعل ــد يف قل ــان وج ــوا، ٔالن إالمي ــت لك ــهبم æم فانفعل ــد يف قل ــان وج ــوا، ٔالن إالمي ــت لك ــهبم æم فانفعل ــد يف قل ــان وج ــوا، ٔالن إالمي ــي مل ي@@@@لك ــي مل ي، ٔالق ــي مل ي، ٔالق ــي مل ي، ٔالق ، ٔالق
        ....اجلوارح مبارشةاجلوارح مبارشةاجلوارح مبارشةاجلوارح مبارشة

ـا تَْعُبـُدوَن   ومن معه اêين لنا فهيم ٔاسوة حسـنة   ومن معه اêين لنا فهيم ٔاسوة حسـنة   ومن معه اêين لنا فهيم ٔاسوة حسـنة   ومن معه اêين لنا فهيم ٔاسوة حسـنة ﴿﴿﴿﴿����ٕابراهمي ٕابراهمي ٕابراهمي ٕابراهمي  jبَُرآُء ِمـنُمكْ َوِمم já
x
ـا تَْعُبـُدوَن ا jبَُرآُء ِمـنُمكْ َوِمم já
x
ـا تَْعُبـُدوَن ا jبَُرآُء ِمـنُمكْ َوِمم já
x
ـا تَْعُبـُدوَن ا jبَُرآُء ِمـنُمكْ َوِمم já
x
ا

 ِ jkــن ُدوِن ا ِ ِم jkــن ُدوِن ا ِ ِم jkــن ُدوِن ا ِ ِم jkــن ُدوِن ا ــة[[[[﴾﴾﴾﴾        ِم ــةاملمتحن ــةاملمتحن ــةاملمتحن ــا]]]]٤٤٤٤: : : : املمتحن ــاذا ق ــا، مل ــاذا ق ــا، مل ــاذا ق ــا، مل ــاذا ق ــاذا مل ، مل ــضعفني مل ــم مسـت ــع ٔاهن ــذا م ــاذا مل لوا ه ــضعفني مل ــم مسـت ــع ٔاهن ــذا م ــاذا مل لوا ه ــضعفني مل ــم مسـت ــع ٔاهن ــذا م ــاذا مل لوا ه ــضعفني مل ــم مسـت ــع ٔاهن ــذا م لوا ه
يسكتوا؟ مل يقدروا، إالميان وجد فمل يوجد مانع، ليسوا خـائفني، فييسكتوا؟ مل يقدروا، إالميان وجد فمل يوجد مانع، ليسوا خـائفني، فييسكتوا؟ مل يقدروا، إالميان وجد فمل يوجد مانع، ليسوا خـائفني، فييسكتوا؟ مل يقدروا، إالميان وجد فمل يوجد مانع، ليسوا خـائفني، فيخخخخـرـرـرـرجججج مبـارشة،  مبـارشة،  مبـارشة،  مبـارشة، 

        .... يبني لنا ذ  يبني لنا ذ  يبني لنا ذ  يبني لنا ذ ����فالبد ٔاننا فالبد ٔاننا فالبد ٔاننا فالبد ٔاننا ننننراجع هذه املسائل وهذا حديث للنيب راجع هذه املسائل وهذا حديث للنيب راجع هذه املسائل وهذا حديث للنيب راجع هذه املسائل وهذا حديث للنيب 

        ::::فوائد احلديثفوائد احلديثفوائد احلديثفوائد احلديث

ا يعلمه ا يعلمه ا يعلمه ا يعلمه ٔان الرشيعة إالسالمية حاللها بني وحراóا بني، واملشتبه مهنٔان الرشيعة إالسالمية حاللها بني وحراóا بني، واملشتبه مهنٔان الرشيعة إالسالمية حاللها بني وحراóا بني، واملشتبه مهنٔان الرشيعة إالسالمية حاللها بني وحراóا بني، واملشتبه مهن: : : : الفائدة أالوىلالفائدة أالوىلالفائدة أالوىلالفائدة أالوىل
        ....بعض الناسبعض الناسبعض الناسبعض الناس

ٔانه ينبغي لٕالنـسان ٕاذا اشـتبه عليـه أالمـر ٔاحـالل هـو ٔام حـرام ٔان ٔانه ينبغي لٕالنـسان ٕاذا اشـتبه عليـه أالمـر ٔاحـالل هـو ٔام حـرام ٔان ٔانه ينبغي لٕالنـسان ٕاذا اشـتبه عليـه أالمـر ٔاحـالل هـو ٔام حـرام ٔان ٔانه ينبغي لٕالنـسان ٕاذا اشـتبه عليـه أالمـر ٔاحـالل هـو ٔام حـرام ٔان : : : : الفائدة الثانيةالفائدة الثانيةالفائدة الثانيةالفائدة الثانية
جيجيجيجيتنبه حىت يتبني 8 ٔانه حالل، ٔالن بعض الناس يقع يف التنبه حىت يتبني 8 ٔانه حالل، ٔالن بعض الناس يقع يف التنبه حىت يتبني 8 ٔانه حالل، ٔالن بعض الناس يقع يف التنبه حىت يتبني 8 ٔانه حالل، ٔالن بعض الناس يقع يف اليشيشيشيشء ء ء ء مثمثمثمث يسأل، قبـل ٔان  يسأل، قبـل ٔان  يسأل، قبـل ٔان  يسأل، قبـل ٔان 

        ....تفعل التفعل التفعل التفعل اليشيشيشيشء ٔاسأل ٔاحالل هو ٔام حرامء ٔاسأل ٔاحالل هو ٔام حرامء ٔاسأل ٔاحالل هو ٔام حرامء ٔاسأل ٔاحالل هو ٔام حرام

 هان عليه ٔان يقـع يف أالمـور  هان عليه ٔان يقـع يف أالمـور  هان عليه ٔان يقـع يف أالمـور  هان عليه ٔان يقـع يف أالمـور ٔان إالنسان ٕاذا وقع يف أالمور املشتهبةٔان إالنسان ٕاذا وقع يف أالمور املشتهبةٔان إالنسان ٕاذا وقع يف أالمور املشتهبةٔان إالنسان ٕاذا وقع يف أالمور املشتهبة: : : : الفائدة الثالثةالفائدة الثالثةالفائدة الثالثةالفائدة الثالثة
الواالواالواالواحضحضحضحضة فٕاذا مارس الة فٕاذا مارس الة فٕاذا مارس الة فٕاذا مارس اليشيشيشيشء املشتبه فـٕان نفـسه تـدعوه ٕاىل ٔان يفعـل الـء املشتبه فـٕان نفـسه تـدعوه ٕاىل ٔان يفعـل الـء املشتبه فـٕان نفـسه تـدعوه ٕاىل ٔان يفعـل الـء املشتبه فـٕان نفـسه تـدعوه ٕاىل ٔان يفعـل الـيشيشيشيشء البـني ء البـني ء البـني ء البـني 

        . . . . وحينئذ هي�وحينئذ هي�وحينئذ هي�وحينئذ هي�

 جواز  جواز  جواز  جواز رضرضرضرضب املثل من ٔاجل ٔان يتبني أالمر املعنوي بب املثل من ٔاجل ٔان يتبني أالمر املعنوي بب املثل من ٔاجل ٔان يتبني أالمر املعنوي بب املثل من ٔاجل ٔان يتبني أالمر املعنوي برضرضرضرضب احلب احلب احلب احليسيسيسيس، ، ، ، ::::الفائدة الرابعةالفائدة الرابعةالفائدة الرابعةالفائدة الرابعة
    رضرضرضرضبـه مبـسأ¼ محـى امللــوك حبمـى هللا الـبـه مبـسأ¼ محـى امللــوك حبمـى هللا الـبـه مبـسأ¼ محـى امللــوك حبمـى هللا الـبـه مبـسأ¼ محـى امللــوك حبمـى هللا الـيتيتيتيت يه احملرمـات حـىت يــسـتبني  يه احملرمـات حـىت يــسـتبني  يه احملرمـات حـىت يــسـتبني  يه احملرمـات حـىت يــسـتبني ����النـيب النـيب النـيب النـيب 

        ....ٕالنسانٕالنسانٕالنسانٕالنسانلللل

        . . . .  ب ب ب برضرضرضرضبه لٔالمثال وتوضيحهابه لٔالمثال وتوضيحهابه لٔالمثال وتوضيحهابه لٔالمثال وتوضيحها���� حسن تعلمي الرسول  حسن تعلمي الرسول  حسن تعلمي الرسول  حسن تعلمي الرسول ::::الفائدة اخلامسةالفائدة اخلامسةالفائدة اخلامسةالفائدة اخلامسة



  السادس من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمي تفريغ الدرس 

 

	� معهد شيخ اإلسالم العلمي

 ٔان املدار يف الصالح والفساد عىل القلب وينبين عىل هذه الفائدة  ٔان املدار يف الصالح والفساد عىل القلب وينبين عىل هذه الفائدة  ٔان املدار يف الصالح والفساد عىل القلب وينبين عىل هذه الفائدة  ٔان املدار يف الصالح والفساد عىل القلب وينبين عىل هذه الفائدة ::::الفائدة السادسةالفائدة السادسةالفائدة السادسةالفائدة السادسة
ٔانه ٔانه ٔانه ٔانه جيجيجيجيب عىل إالنسان العناية بقلبه داب عىل إالنسان العناية بقلبه داب عىل إالنسان العناية بقلبه داب عىل إالنسان العناية بقلبه دامئمئمئمئًا ؤابًدا حىت يسـتقمي عىل ما ينبغي ٔان يكون ًا ؤابًدا حىت يسـتقمي عىل ما ينبغي ٔان يكون ًا ؤابًدا حىت يسـتقمي عىل ما ينبغي ٔان يكون ًا ؤابًدا حىت يسـتقمي عىل ما ينبغي ٔان يكون 

        . . . . عليهعليهعليهعليه

ٕاَذا ٕاَذا ٕاَذا ٕاَذا ««««: : : : ����اد الظاهر دليل عىل فساد البـاطن، لقـول النـيب اد الظاهر دليل عىل فساد البـاطن، لقـول النـيب اد الظاهر دليل عىل فساد البـاطن، لقـول النـيب اد الظاهر دليل عىل فساد البـاطن، لقـول النـيب  ٔان فس ٔان فس ٔان فس ٔان فس::::الفائدة السابعةالفائدة السابعةالفائدة السابعةالفائدة السابعة
ففساد الظاهر عنوان ففساد الظاهر عنوان ففساد الظاهر عنوان ففساد الظاهر عنوان » » » » َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُلكiهُ َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُلكiهُ َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُلكiهُ َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد ُلكiُه، َوٕاَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُلكiهُ 

فساد البـاطن، ال فساد البـاطن، ال فساد البـاطن، ال فساد البـاطن، ال جتجتجتجتـد ٕانـسان صـاـد ٕانـسان صـاـد ٕانـسان صـاـد ٕانـسان صـاحلحلحلحل وقلبـه فاسـد، وال  وقلبـه فاسـد، وال  وقلبـه فاسـد، وال  وقلبـه فاسـد، وال جتجتجتجتـد ٕانـسان فاسـد وقلبـه ـد ٕانـسان فاسـد وقلبـه ـد ٕانـسان فاسـد وقلبـه ـد ٕانـسان فاسـد وقلبـه 
        . . . . ٔابيضٔابيضٔابيضٔابيض

        . . . .  ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليك ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليك ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليك ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليكسـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا8سـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا8سـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا8سـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا8

        .... ا ا ا اننننهتـى ا�رس السادس ٔاختمك ٔام محمد الظنهتـى ا�رس السادس ٔاختمك ٔام محمد الظنهتـى ا�رس السادس ٔاختمك ٔام محمد الظنهتـى ا�رس السادس ٔاختمك ٔام محمد الظن

    
    


